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Předmluva
Předmět Hydrobiologie a rybářství je na Agronomické fakultě MENDELU v
Brně přednášen jako volitelný předmět pro posluchače bakalářských i magisterských
studijních oborů. Inovovaná osnova předmětu umožňuje zájemcům o tuto
problematiku získat základní orientaci a vědomosti v hydrobiologických procesech ve
vodních biotopech, bionomii hospodářsky významných a chráněných rybích druhů v
ČR, procesech negativního působení znečištění vody na rybí organizmus, v
problematice managementu rybářských revírů a v produkčním rybníkářství.
Nová učebnice Rybářství a hydrobiologie, sestavená kolektivem autorů
přednášejících jednotlivé tématické části předmětu, tuto osnovu plně respektuje.
Učebnice je uvedena kapitolami o problematice hydrochemických a
hydrobiologických procesů v různých typech sladkých vod a o ekologii společenstev
vodních rostlin a vodních bezobratlých živočichů. Navazující část je věnována
základům anatomie a fyziologie ryb, charakteristice vybraných druhů ryb a využití a
managementu tekoucích vod ke sportovnímu rybolovu, včetně základního
legislativního rámce. Závěrečný oddíl učebnice se zabývá problematikou chovu
hospodářsky významných rybích druhů v rybnících a ve speciálních chovných
systémech pro produkci rybího masa jako tržní potraviny.
Předložený učební text seznamuje zájemce skutečně jen průřezově se
základy této široké problematiky a není tedy určen pro posluchače specializovaného
magisterského studijního oboru Rybářství a hydrobiologie, v němž jednotlivé
kapitoly učebnice představují samostatné studijní předměty, zaměřené na detailní
znalost problematiky.
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.,
garant předmětu
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1 ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNĚ – CHEMICKÉ FAKTORY VODY
Radovan Kopp
Při odběrech vzorků vody se pozoruje, měří a zapisuje řada faktorů, které
charakterizují situaci na lokalitě v době odběru a v době, která odběru předcházela.
Tyto parametry, doplněné o meteorologickou situaci na lokalitě, nám pomáhají
objasnit příčiny chemických poměrů, které ve vodě vznikly.
Čas odběru je důležitý údaj pro analýzu vzorku vody. Mají-li se srovnávat
některé chemické faktory vody různých lokalit, pak u těch faktorů, které se během
24 hodin mění, je nutné odebírat vzorky pro stanovení ve stejnou denní dobu (pH,
kyselinová neutralizační kapacita, rozpuštěný kyslík, oxid uhličitý, teplota vody).

1.1 Teplota vody a vzduchu
Teplotní výkyvy jsou ve vodě daleko menší než ve vzduchu (vysoká měrná
kapacita) a v důsledku toho působí větší nádrže jako jakési tepelné regulátory, či
moderátory klimatu okolní krajiny. Změny teploty v nádržích se časově opožďují za
změnami teploty ovzduší, a to tím více, čím je nádrž hlubší. U hlubokých údolních
nádrží činí toto zpoždění až 1 měsíc. Molekulový přenos tepla vodou je bezvýznamný,
téměř veškerý přenos se uskutečňuje pohybem (prouděním). Rozhodující
mechanickou silou podílející se na míchání vrstev vody je vítr.
Teplota vody přímo ovlivňuje množství plynů rozpuštěných ve vodě – čím je
voda teplejší, tím méně se v ní plynů rozpustí, což platí absolutně. Teplota ovlivňuje
rychlost chemických reakcí, jako jsou oxidace a rozkladné pochody v procesu
samočištění. Změny teploty vody během roku v hlubokých nádržích pak ovlivňují
nejen jejich tepelný, ale i chemický režim v důsledku střídajících se cyklů stagnace a
cirkulace během roku (viz obr. č. 1). Pro vodní nádrže mírného pásu severní
polokoule je obvyklé střídání čtyř cyklů (jarní a podzimní cirkulace, letní a zimní
stagnace). Sezónní střídání organizmů v ekosystémech (sukcese) jak rostlinných, tak
živočišných je přímo podmíněno teplotou. Teplota vody má důležitou úlohu při tření
ryb a inkubaci jiker. Při vyšší teplotě vody se jikry inkubují rychleji.

1.2 Průhlednost a zákal vody
Průhlednost vody je významná fyzikální vlastnost ovlivňující množství světla
pronikajícího vodním sloupcem nádrží a toků. Na průhlednosti vody pro světlo závisí
hloubka tzv. kompenzačního bodu fotosyntézy, v němž se intenzita fotosyntézy
fytoplanktonu vyrovnává s intenzitou jeho dýchání (měřeno produkcí a spotřebou
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kyslíku). Průhlednost závisí především na zákalu (množství suspendovaných látek) a
barvě vody. V rybnících vykazuje několik decimetrů a nanejvýš 1-2 metry, v jezerech
několik metrů až desítek metrů, v mořích a oceánech několik desítek až stovek metrů.
V zimě bývá průhlednost větší než v létě, kdy je ovlivňována především intenzitou
rozvoje fytoplanktonu (vegetační zákal). Zákal vody může být způsoben buď
neživými, jemně rozptýlenými částicemi (abiosestonem) nebo drobnými
planktonními živými organizmy (biosestonem). Rozlišení biogenního a nebiogenního
zákalu je důležité, poněvadž biogenní zákal nepřímo informuje o intenzitě primární
produkce planktonu, kolísání obsahu O2 a CO2 a pH, i o obsahu biogenů v rybníce.
Průhlednost vody určuje sílu eufotické vrstvy, tj. vrstvy vody, v níž probíhá
fotosyntetická asimilace.

Obr. 1: Schéma sezónního cyklu termiky stojatých vod (dle různých autorů,
upraveno).

1.3 Vodivost (měrná vodivost - konduktivita)
Vodivost je převrácená hodnota odporu a její jednotkou je 1 S (siemens).
Destilovaná voda je prakticky nevodivá, voda se stává vodivou pro elektrický proud
vlivem rozpuštěných minerálních látek. Vodivost vody závisí na koncentraci a
disociačním stupni elektrolytů, nábojovém čísle iontů, pohyblivosti iontů v
elektrickém poli a teplotě vody. Změna teploty o 1 °C vyvolá změnu konduktivity asi
o 2 %. V hydrochemii se udává konduktivita v jednotkách mS.m-1, většina
konduktometrů udává vodivost v µS.cm-1, kdy 1 µS.cm-1 = 0,1 mS.m-1. Stanovená
konduktivita vody nám dává informaci o obsahu aniontů a kationtů rozpuštěných ve
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vodě. Na základě výsledku lze odhadovat stupeň mineralizace vody; stanovení je
vhodné pro kontrolu kvality destilované vody a při dlouhodobém sledování daného
druhu vody, protože konduktivita prokáže změny v koncentraci rozpuštěných látek.
Destilovaná voda má konduktivitu 0,03–0,05 mS.m-1, povrchové vody 5–70 mS.m-1,
minerální a na slaniscích přes tisíc.

1.4 pH vody - koncentrace vodíkových iontů
Aktivní reakce (pH) vody má velký vliv na fyzikálně-chemický režim vody.
Ovlivňuje rozpustnost celé řady látek, které mají značný význam ve fyziologických
procesech vodních organizmů. Kyselost vodných roztoků je způsobena nadbytkem
vodíkových (H+) iontů, zásaditost nadbytkem hydroxylových iontů (OH-). Vody s pH
menším než 5,5 a vyšším než 9,0 již nejsou vhodné pro chov ryb. Zároveň je třeba mít
na paměti, že pH vody se mění jak v průběhu roku, tak v průběhu 24 hodin. Z
rybářského hlediska lze tedy rozdělit vody podle hodnoty pH takto:
méně než 5,5 – značně kyselé, často dochází k hynutí ryb, nevhodné k chovu
5,5 – 6,5 – slabě kyselé, často kontrolovat pH
6,5 – 7,5 – neutrální, dobré rybniční vody
7,5 – 8,5 – slabě alkalické, platí o nich totéž
8,5 – 9,5 – značně alkalické, zvláště v zarostlých rybnících hrozí hynutí ryb
Dobrá rybniční voda má mít pH mezi 7,0 až 8,0, tj. slabě alkalickou reakci. O
udržení pH v těchto mezích rozhoduje především dostatečné množství
hydrogenuhličitanů, které brání většímu kolísání pH. Nízké pH vody bývá nejčastěji
tam, kde je ve vodě málo vápníku a kde se rozkládá mnoho organických látek (listí,
jehličí, rašeliniště). Snížení pH povrchových vod bývá často způsobeno kyselými
odpadními vodami, které nebyly dostatečně nebo vůbec neutralizovány, nebo
kyselými dešti. Zvýšení pH je nejčastěji způsobeno intenzivní fotosyntézou vodních
rostlin, sinic a řas.

1.5 Rozpuštěný kyslík
Kyslík je nejvýznamnější z rozpuštěných plynů ve vodě, ale nevytváří spolu
žádné iontové sloučeniny. Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě se vyjadřuje
hmotnostní koncentrací (mg.l-1) a v procentech nasycení vody kyslíkem, vztažených
k rovnovážné koncentraci kyslíku ve vodě za dané teploty a daného atmosférického
tlaku. Množství kyslíku ve vodě značně ovlivňuje většinu biochemických procesů a
často proto bývá limitujícím faktorem pro život různých organizmů. Množství
rozpuštěného kyslíku ve vodě závisí na atmosférickém tlaku, množství rozpuštěných
látek ve vodě a především na teplotě vody. S rostoucí teplotou, množstvím
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rozpuštěných látek ve vodě a rostoucím tlakem se ve vodě rozpouští stále méně
kyslíku. Do vody se kyslík dostává jednak ze vzduchu, jednak z fotosyntézy vodních
rostlin, řas a sinic. Kyslík je z vody spotřebováván na dýchání všech organizmů a na
veškeré oxidační procesy jak organických, tak anorganických látek. Vodu, která má
obsah kyslíku odpovídající daným fyzikálním podmínkám (tj. tlaku a teplotě),
označujeme jako vodu nasycenou kyslíkem na 100 %.
V tekoucích neznečištěných vodách se nasycení vody kyslíkem pohybuje
neustále kolem 85–100 %. Případné nedosycení nebo přesycení vody kyslíkem
(peřejnaté úseky) je neustále vyrovnáváno pohybem vody, zejména jejím vířením.
Množství kyslíku je přibližně stejné v celém vodním sloupci. Ve stojatých vodách je
obsah kyslíku závislý především na fotosyntetické činnosti rostlin a dýchání všech
organizmů. Kolísání obsahu kyslíku během 24 hodin v nádrži i rozdíly v nasycení u
hladiny a u dna jsou tím výraznější, čím je biotop na organizmy bohatší (viz obr. č. 2).
Povrchové vrstvy bývají přes den zpravidla kyslíkem výrazně přesyceny, v hlubších
vrstvách bývá kyslíku nedostatek.

Obr. 2: Diurnální změny hodnot rozpuštěného kyslíku, pH a teploty vody v povrchové
vrstvě vody intenzivně rybářsky obhospodařovaného rybníka za slunného dne
v nejteplejším období roku.

Obsah kyslíku ve vodě je jedním z nejdůležitějších faktorů při chovu ryb.
Jednotlivé druhy ryb mají dosti odlišné nároky na obsah kyslíku ve vodě. S růstem
průměrné kusové hmotnosti se relativní nárok na kyslík významně snižuje. Obsah
kyslíku ve vodě je důležitý i pro vývoj jiker. Lososovité ryby, žijící v chladné a na kyslík
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bohaté vodě, mají jikry poměrně velké, zatímco kaprovité ryby, které žijí ve vodách
na kyslík chudších, mají jikry daleko menší, aby poměr objemu jikry k jejímu povrchu
byl co nejvýhodnější a zásobování zárodku kyslíkem co nejlepší. Kritické stavy v
obsahu kyslíku nastávají nejčastěji v zimním období pod ledem a silnou vrstvou
sněhu, v letním období v ranních hodinách v silně eutrofních vodách, v nádržích
značně přesazených rybami nebo zaplněných zooplanktonem, při náhlém odeznění
vodního květu sinic, při rozkladu vodních rostlin (aplikace herbicidu, pokosení) a při
zatížení nádrže odpadními vodami.

1.6 Oxid uhličitý
Plynný CO2 je ve vodě snadno rozpustný (cca 200x rozpustnější než kyslík),
takže jeho množství ve vodě je v poměru k jiným plynům vyšší, než odpovídá jeho
objemovému podílu v ovzduší (0,03%). Na dalším zvýšení koncentrace CO2 ve vodě
se podílí bakteriální rozklad organické hmoty a dýchání vodních rostlin a živočichů.
Rozpuštěný CO2 ve vodě se nazývá volný oxid uhličitý a pod tímto pojmem se rozumí
součet koncentrací volně hydratovaného CO2 a H2CO3. Iontové formy oxidu
uhličitého představují ionty HCO3- a CO32-. V nich obsažený oxid uhličitý se nazývá
vázaný a dělí se na hydrogenuhličitanový (bikarbonátový) a uhličitanový. Výskyt
jednotlivých forem oxidu uhličitého závisí především na hodnotě pH (viz obr. č. 3). V
důsledku intenzivní fotosyntézy může dojít k úplnému vyčerpání obsahu CO2 a tím
k výraznému nárůstu pH. Obsah hydrogenuhličitanů spolu s vápníkem a hořčíkem
tvoří základní pufrační systém našich přírodních vod.

1.7 Amoniakální dusík
Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Čisté povrchové
vody obsahují obvykle jen stopy amoniaku, max. desetinu mg.l-1, ve znečištěných
vodách i desítky mg.l-1. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých
látek živočišného i rostlinného původu. Může vznikat přímo ve vodě redukcí dusitanů
nebo dusičnanů. Plynný amoniak (molekulární, nedisociovaná forma NH3) se ve vodě
ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH4+).
Vzájemný poměr obou forem závisí na pH a teplotě. S rostoucí teplotou a hodnotou
pH roste i podíl plynného amoniaku. Amoniakální dusík je v přírodních vodách za
aerobních podmínek velmi nestálý. Biochemickou oxidací (nitrifikací) přechází na
dusíkaté sloučeniny vyšších oxidačních stupňů.
Amoniakální dusík ve formě amonných solí je pro hydrobionty neškodný i v
množství několika desítek mg.l-1, plynný amoniak je pro ryby však značně toxický. LC50
(letální koncentrace, při které uhyne 50% sledovaných organizmů) je pro kaprovité
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ryby 1,0–1,5 mg.l-1 NH3, pro lososovité 0,5–0,8 mg.l-1 NH3. Ryby se zbavují přes 90 %
veškerého amoniaku, vznikajícího v důsledku metabolismu v jejich těle uvolňováním
přes žábry na základě koncentračního spádu. Stoupající koncentrace amoniaku v
okolní vodě tak může bránit a posléze i zablokovat další uvolňování amoniaku z těla
ryb. To může vést postupně až k autointoxikaci ryb, jejich onemocnění a posléze i
úhynu. Ryby zasažené toxickým amoniakem jeví neklid, nouzově dýchají, typickým
znakem jsou křeče svaloviny, světlá barva, žábry překrvené a zahleněné, drobné
krváceniny. Toxicita amoniaku stoupá se snižující se koncentrací kyslíku. Vyšší
hodnoty amoniakálního dusíku v přírodních vodách indikují fekální znečištění.

Obr. 3: Změny v relativním zastoupení jednotlivých forem oxidu uhličitého ve vodních
nádržích v závislosti na hodnotě pH (dle různých autorů, upraveno).

1.8 Dusitanový dusík
V čistých podzemních a povrchových vodách se nachází N–NO2 pouze ve
stopách. V odpadních vodách i desítky mg.l-1 N–NO2. Dusitany jsou velmi nestálé,
snadno se oxidují nebo redukují. Dusitany reagují s hemoglobinem na
methemoglobin (nepřenáší kyslík). Nebezpečné koncentrace dusitanů se mohou
vyskytnout v rybářských provozech využívajících k čištění vody špatně pracující nebo
nezapracované biofiltry. Během nitrifikace dochází k biochemické oxidaci
amoniakálního dusíku na dusitany a následně až na dusičnany. Pokud druhá fáze
nitrifikace neprobíhá dostatečně rychle, dochází v systému k hromadění dusitanů,
které bývají pro svou toxicitu příčinou zhoršení zdravotního stavu ryb a mnohdy i
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jejich masového úhynu. Zvýšení koncentrace chloridů ve vodě chrání ryby před
příjmem dusitanů a jejich toxickými účinky.

1.9

Dusičnanový dusík

V čistých povrchových vodách se obvykle dusičnany vyskytují v jednotkách
mg.l , ve znečištěných vodách i v desítkách mg.l-1. Ve vodě vznikají dusičnany hlavně
sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku. Jsou konečným stupněm rozkladu
-1

N-látek v aerobním prostředí. V povrchových vodách souvisí obsah dusičnanů se
stupněm eutrofizace a patří mezi ukazatele používané ke klasifikaci vod dle čistoty.

1.10

Sloučeniny fosforu

Ve vodách se P vyskytuje v nejrůznějších formách buď rozpuštěný nebo
nerozpuštěný (suspendovaný), organický nebo anorganický. V povrchových
neznečištěných vodách se koncentrace pohybují v tisícinách až setinách mg.l-1 P, ve
znečištěných v desetinách, výjimečně i jednotkách mg.l-1 P. Fosfor je důležitým
prvkem z hlediska eutrofizace. Důležitý je obsah kyslíku u dna nádrží, protože v
případě dostatku kyslíku dochází k poutání P v trojmocných oxidech (např. FePO4) v
sedimentech. Při nedostatku kyslíku u dna dochází k redukci trojmocných oxidů,
vznikají dvojmocné rozpustné formy a P se uvolňuje do roztoku. V celkové bilanci
koloběhu P v nádržích obvykle převažuje posun P z vody do sedimentů nad jeho
zpětným uvolňováním.
Žádná z přirozených sloučenin P nevykazuje tendenci k vypařování – nemůže
tedy být přemisťována atmosférou. Z hlediska globálního koloběhu P se uvolněný P
zvětráním hornin dostává do vod a odtud je v sedimentech splavován do moří, kde
se usazuje. Návrat P je možný pouze přes biosféru (trus ptáků – ložiska guana,
rybolov) a za normálních okolností je velmi pomalý. Tento přirozený koloběh výrazně
narušil člověk zvýšenou těžbou a využíváním fosfátů, aplikací fosforečných hnojiv,
kdy došlo k značnému zrychlení koloběhu P a tím i zvýšení eutrofizace vod.

1.11

Organické látky

Organické látky ve vodách jsou původu přírodního nebo antropogenního.
Přírodní organické znečištění pochází z výluhů půdy a sedimentů (především
huminové látky) a z produktů životní činnosti organizmů a bakterií. Obsah
organických látek se ve vodách pohybuje v širokém rozmezí, v pitných vodách jsou
přítomny desetiny až jednotky mg.l-1, v povrchových desítky mg.l-1 a ve znečištěné
vodě i desítky g.l-1. Celkové množství a spektrum organických látek antropického
původu neustále narůstá. Nejnebezpečnější cizorodé organické látky jsou ve vodách
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sledovány na základě „Stockholmské úmluvy“ o perzistentních organických
polutantech (POP), v ČR platné od roku 2004. Úmluva uvádí látky nebo skupiny látek,
které by se neměly vyrábět a používat: aldrin, dildrin, endrin, chlornan, mirex,
heptachlor, toxafen, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly (PCB) a DDT.
Organické látky významně ovlivňují chemické a biologické vlastnosti vod.
Mohou mít účinky karcinogenní, genotoxické, mutagenní, alergenní nebo
teratogenní (aromatické uhlovodíky, pesticidy, polychlorované bifenyly), ovlivňovat
barvu vody (huminové látky, barviva, ligninsulfonany), ovlivňovat pach a chuť vody
(uhlovodíky, chlorfenoly, látky produkované mikroorganizmy hlavně sinicemi a
aktinomycetami), ovlivňovat pěnivost vody (tenzidy, ligninsulfonany), tvořit
povrchový film na hladině a tím ovlivňovat obsah kyslíku ve vodě (ropné látky),
ovlivňovat komplexační kapacitu vody a tím desorbovat toxické kovy ze sedimentů
(komplexotvorné látky). Hrají důležitou roli (i v minimálních koncentracích) v
orientaci lososovitých ryb při návratu na trdliště.
Zájemce o studium chemizmu vod mohu odkázat na knihu Hydrochemie
(Pitter, 2009), která tuto problematiku podrobně popisuje a z které bylo nejvíce
čerpáno i při přípravě této kapitoly. Problematiku hydrochemie z rybářského
pohledu shrnují skripta Mendelovy univerzity v Brně autorů Heteša a Kočková (1997).
Analýzy základních fyzikálně-chemických parametrů vody v terénu jsou uvedeny
v metodice Kopp a kol. (2014), pro rozbory v laboratoři v publikaci Valentová a kol.
(2013). Komplexně shrnují návody pro analýzy vod skripta VŠCHT (Horáková a kol.,
2003).
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2 JAKOST VOD
Radovan Kopp
Jakost (kvalita) vody je moderní technický termín, který shrnuje všechny
faktory ovlivňující využití vody člověkem. Povrchové vody jsou zdrojem pitné a
užitkové vody a slouží pro rekreační účely, chov ryb aj. Současně jsou však
recipientem splaškových a průmyslových odpadních vod. Vlivem přísunu nečistot se
porušuje biologická rovnováha v recipientech a jejich schopnost samočištění. Vliv
odpadních vod na jakost povrchové vody se posuzuje podle chemických, biologických
a estetických změn vody, jimiž jsou poškozeny veřejné zájmy. Nejnápadnějším jevem
je úhyn ryb. Hodnocení přípustného znečištění vod se posuzuje jednak podle
emisních limitů (max. přípustné koncentrace v odpadní vodě vypouštěné do
recipientu), jednak podle imisních limitů (koncentrace ve vodním recipientu, které
by při vypouštění odpadních vod neměly být překročeny). Podle jakosti vody
klasifikujeme vodní útvary do jednotlivých tříd. Ke klasifikaci se využívají ukazatele
(indikátory) vyjadřující fyzikální, chemický nebo biologický stav vodního prostředí.
Z biologického hlediska musíme uvažovat tyto faktory jakosti vody:
Saprobita (organické znečištění) – obsah organických látek schopných
biochemického rozkladu. Jedná se o nejrozšířenější formu znečištění povrchových
vod. Organické znečištění ovlivňuje organizmy žijící v toku především snížením
koncentrace dostupného kyslíku ve vodě. Různé stupně organického znečištění
dávají vznik určitým životním společenstvům (biocenózám). Na základě znalostí
životních nároků (saprobní valence) jednotlivých vodních organizmů můžeme
usuzovat na vlastnosti vody a tuto vodu klasifikovat, kdy zastoupené druhy slouží
jako indikátory jakosti vody. K vyjádření míry saprobity se používá saprobní index.
Toxicita – vliv jedovatých látek, které brzdí (inhibují) až zcela ničí vodní
organizmy. Z biologického pohledu je vliv toxikantu významný, pokud ovlivňuje
organizmus v takové míře, že je narušena schopnost rozmnožování, růstu, zvýšena
mortalita nebo ovlivněno rozšíření organizmu. Stupně toxicity jsou přímo úměrné
koncentraci toxických látek. Rostoucí chemizace životního prostředí zvyšuje
praktický význam toxikologie. Mechanizmus působení toxických látek je velmi
mnohotvárný (inhibice enzymů, nervové jedy, aj.). Některé toxikanty se mohou
významně kumulovat v tkáních organizmů nebo sedimentech vod.
Eutrofizace – soubor přírodních a uměle vyvolaných procesů vedoucích k
obohacování vody minerálními živinami (hlavně fosforu a dusíku). Hlavním
negativním důsledkem nadměrné eutrofizace je rozvoj vysoké biomasy sinic, řas
nebo vodních makrofyt. Množství primárních producentů významně ovlivňuje kvalitu
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vody a možnosti jejího dalšího využití (pitná a užitková voda, rekreace aj.). Pro
hodnocení úrovně eutrofizace povrchových vod jsou výchozími informacemi údaje o
koncentraci celkového fosforu, dusíku a chlorofylu–a ve vodě. Hodnoty parametrů
pro jednotlivé kategorie trofie nejsou celosvětově jednotné, rozpětí parametrů pro
hlavní kategorie udává tabulka č. 1.
Tab. 1: Klasifikace vod dle trofie, průměrné hodnoty (upraveno dle různých zdrojů)
úroveň
celkový
celkový chlorofyl–a abundance řas průhlednost

trofie
oligotrofie
mesotrofie
eutrofie
hypertrofie

fosfor
(mg.l-1)
<0,01
0,01–0,04
0,04–0,20
>0,20

dusík
(mg.l-1)
<0,2
0,2–0,5
0,5–1,5
>1,5

(µg.l-1)

(103 buněk.l-1)

(m)

<10
10–50
50–100
>100

<50
50–500
500–1000
>1000

>6
6–3
3–1,5
<1,5

Acidifikace – je proces snižování hodnoty pH vodních ekosystémů především
vlivem „kyselých“ dešťů. Příčinou vzniku kyselých atmosférických depozic jsou emise
oxidu siřičitého (SO2) vznikajícího především při spalování uhlí a emise oxidů dusíku
(NOx), způsobené hlavně spalováním v automobilových motorech. Oxid siřičitý a
oxidy dusíku v atmosféře a na povrchu vegetace dále oxidují za vzniku kyseliny sírové
(H2SO4) a kyseliny dusičné (HNO3), které snižují pH srážkové vody. Vliv těchto
kyselých depozic se nejvíce projevu v ekosystémech s nízkou pufrační kapacitou.
Negativní efekt acidifikace se projevuje v poklesu biodiverzity společenstev, zvýšení
koncentrace těžkých kovů (především toxického hliníku), úhynech ryb a
znehodnocení vody pro další využití (pitná a užitková voda).

2.1 Klasifikace jakosti povrchových vod v ČR
K hodnocení kvality vodních ekosystémů se v ČR využívá Nařízení vlády č.
61/2003 Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech“, které definuje environmentální
požadavky na kvalitu jednotlivých typů vod. Normy environmentální kvality pro
útvary povrchových vod shrnuje tabulka č. 2.
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Tab. 2: Ukazatele vyjadřující stav povrchových vod, normy environmentální kvality
(nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, výběr ukazatelů), BSK – biochemická
spotřeba kyslíku, CHSK – chemická spotřeba kyslíku, TOC – celkový organický uhlík
ukazatel
požadavky pro užívání vody (celoroční aritmetický průměr)
vodárenské
účely

koupání
vody

rozpuštěný kyslík
(mg.l-1)
BSK5 (mg.l-1)

kaprové
vody

2

obecné
požadavky
>9
3,8

-1

CHSKCr (mg.l )

26

TOC (mg.l-1)

8
-1

celkový P (mg.l )

0,05

10
0,05

0,15

-1

celkový N (mg.l )

6

teplota vody (°C)

max. 29

N–NH4 (mg.l-1)
-1

N–NO2 (mg.l )
-1

N–NO3 (mg.l )

0,03

0,16

0,09

0,14

0,23
5,4

-1

chlorofyl–a (µg.l )

25

50

pH

>9

Ke klasifikaci tekoucích vod se v ČR dlouhodobě používá klasifikační systém dle ČSN
757221 „Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“, který dělí vody do pěti
tříd:
I. třída – neznečištěná voda (barevné označení v mapách – světle modré)
II. třída – mírně znečištěná voda (barevné označení v mapách – tmavě modré)
III. třída – znečištěná voda (barevné označení v mapách – zelené)
IV. třída – silně znečištěná voda (barevné označení v mapách – žluté)
V. třída – velmi silně znečištěná voda (barevné označení v mapách – červené)
Klasifikace jakosti vod musí být založena na klasifikaci všech předepsaných
ukazatelů jakosti vod. Mezi tyto ukazatele patří: saprobní index makrozoobentosu,
biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku dichromanem,
amoniakální dusík, dusičnanový dusík a celkový fosfor (Tab. 3). Výsledná třída se
určí podle nejnepříznivějšího zatřídění u jednotlivých vybraných ukazatelů.
Tab. 3: Mezní hodnoty tříd jakosti vody podle ČSN 757221 (vybrané ukazatele)
ukazatel
I. třída
II. třída III. třída IV. třída V. třída
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biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku dichromanem,
amoniakální dusík, dusičnanový dusík a celkový fosfor (Tab. 3). Výsledná třída se
určí podle nejnepříznivějšího zatřídění u jednotlivých vybraných ukazatelů.
-1
BSK53:
(mg.l
) hodnoty tříd jakosti vody <2
<4757221 (vybrané
<8
<15
≥15
Tab.
Mezní
podle ČSN
ukazatele)
-1
CHSK
(mg.l
)
<15
<25
<45
<60
Cr
ukazatel
I. třída
II. třída III. třída IV. třída V.≥60
třída
-1
amoniakální
<0,3
<0,7
<2
<4
≥4
-1 dusík (mg.l )
BSK5 (mg.l )
<2
<4
<8
<15
≥15
dusičnanový-1dusík (mg.l-1)
<3
<6
<10
<13
≥13
CHSKCr (mg.l )
<15
<25
<45
<60
≥60
-1
17
celkový fosfor (mg.l ) -1
<0,05
<0,15
<0,4
<1
≥1
amoniakální dusík (mg.l )
<0,3
<0,7
<2
<4
≥4
Saprobní index makrozoobentosu
<1,5
<2,2
<3,0
<3,5
≥3,5
-1
dusičnanový dusík (mg.l )
<3
<6
<10
<13
≥13
celkový fosfor (mg.l-1)
<0,05
<0,15
<0,4
<1
≥1
2.2 Znečištění vod produkčním rybářstvím
Saprobní index makrozoobentosu
<1,5
<2,2
<3,0
<3,5
≥3,5

Vliv rybářského hospodaření na kvalitu vod je rozdílný v závislosti na
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chovu, zda
jedná o chov ryb
v rybnících nebo ve speciálních
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3 PRIMÁRNÍ PRODUCENTI VE VODNÍM PROSTŘEDÍ
Radovan Kopp
Sinice, řasy a vodní makrofyta (vyšší vodní rostliny) jsou fotoautotrofní
organizmy, které mají ve vodním prostředí, stejně jako suchozemské rostliny,
ekologickou funkci primární produkce. Jedná se o taxonomicky nejednotnou skupinu
organizmů, které spojuje role primárních producentů. Ve vodních ekosystémech mají
z tohoto hlediska hlavní význam mikroskopické sinice a řasy, vodní makrofyta jsou
relativně méně zastoupena a vázána spíše na mělčí příbřežní zóny. Vodní ekosystémy
jsou velmi rozmanité a v závislosti na faktorech prostředí umožňují rozvoj různých
společenstev sinic a řas. Na základě způsobu života můžeme sinice a řasy rozdělit na
dvě základní skupiny. První skupinou jsou sinice a řasy žijící volně ve vodním sloupci
(planktonní způsob života – fytoplankton), druhou skupinou jsou rostlinné
organizmy přisedající na různé druhy substrátů (bentický způsob života –
fytobentos).
Vymezení sinic a řas v systému organizmů je dáno především
morfologickými, submikroskopickými a biochemickými znaky. V posledním období,
především díky aplikaci molekulárních metod do taxonomie, doznává systematika
sinic a řas značných změn. Důležitou informací pro zatřídění mikrořas do systému
jsou i ekologické nároky (habitat lokality, chemizmus vody). V níže uvedeném
přehledu uvádíme jen vybrané, z hlediska primární produkce sladkých vod
nejdůležitější skupiny mikrořas a vodních makrofyt. Běžně se vyskytující zástupci
z těchto skupin jsou uvedeni na obr. 4 na straně 27.

3.1 Sinice (Cyanobacteria)
Sinice jsou velmi drobné a velmi jednoduché autotrofní prokaryotické
organizmy. Jsou evolučně nesmírně staré (3,5–2,5 miliard let) a jsou schopné žít
téměř ve všech biotopech na zeměkouli. Žijí téměř všude – ve sladkovodním i
mořském planktonu, v nárostech, v půdě, na smáčených stěnách, uvnitř kamenů, ve
sněhu a ledu aj. Sinice jsou známy i z horkých pramenů, v nichž teplota vody dosahuje
72–73 °C. Pro planktonní druhy je typická schopnost vytvářet při nadbytku živin tzv.
vodní květ. Toto obrovské množství biomasy sinic produkuje řadu metabolitů a
způsobuje značné vodohospodářské problémy. Nejproblematičtější skupinou
sinicemi produkovaných látek jsou látky toxické povahy (cyanotoxiny).
Pozoruhodnou skupinu tvoří symbiotické sinice. Nejznámější jsou symbiotické vztahy
u lišejníků. V lišejníkové stélce zastupují autotrofní složku, označovanou jako
fykobiont.
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Sinice jsou i výrazným geologickým činitelem. V silně mineralizovaných
vodách způsobují srážení solí (vápenatých a železitých) do různých minerálů, např.
travertinu. Sinice jsou perspektivní skupinou organizmů, například jako vazači
plynného dusíku se uplatňují při zúrodňování rýžových polí. Sinice se využívají také
při kultivaci neúrodných stepních půd, podílejí se na zrání léčivých bahen a stále
častěji se využívají v biotechnologii (Spirulina, Arthrospira).
Sinice nemají chloroplasty, ale jen ploché váčky zvané thylakoidy. Hlavním
fotosyntetickým pigmentem je chlorofyl–a, sinice mají i specifická barviva nazývaná
fykobiliny (fykocyanin, allofykocyanin a fykoerythrin). Tato barviva umožňují
fotosyntézu i při velmi nízkých úrovních osvětlení a jejich poměr určuje výslednou
barvu sinicové buňky. Barevný odstín je pro jednotlivé druhy příznačný, ale mění se
i podle složení světla a vlivem výživy. Tato vlastnost se jmenuje chromatická
adaptace. Hlavním asimilačním produktem je sinicový škrob. Svými vlastnostmi je
shodný s glykogenem některých bakterií. Jako další zásobní energetické zdroje slouží
cyanofycinová zrnka a polyfosfátové granule (volutin). Rozmnožování sinic je pouze
nepohlavní, uskutečňuje se pouhým zaškrcováním membrány nebo fragmentací
stélky či tvorbou nepohlavních výtrusů (akinet).
V buňkách planktonních sinic se vyskytují speciální válcovité struktury ve
tvaru mnohostěnu, tzv. aerotopy (dříve nazývané gasvezikuly, plynové vakuoly,
plynové měchýřky). Jejich stěna je propustná pro všechny plyny rozpuštěné ve vodě.
Sinice si je mohou tvořit a dezintegrovat v závislosti na abiotických faktorech
prostředí a tím regulovat svoji polohu ve vodním sloupci. Některé vláknité rody sinic
jsou schopny v případě nedostatku dusíku vytvořit z vegetativních buněk
tlustostěnné buňky zvané heterocyty (dříve nesprávně nazývané heterocysty)
sloužící sinicím k fixaci vzdušného dusíku. Další specifickou strukturou vláknitých
sinic jsou zvláštní typy buněk zvané akinety, vznikající z jedné nebo více
vegetativních buněk a sloužící k přežití nepříznivých podmínek.
Sinice tvoří několik typů stélek. Nejjednodušší stélky sinic jsou
jednobuněčné. Ty jsou často obaleny slizem a sdružují se do kolonií, občas i
makroskopických rozměrů. Vláknité typy mohou být buď nevětvené s heterocyty a
akinetami nebo bez nich, nepravě větvené (to znamená, že vlákna jsou spolu spojena
jen slizovou pochvou a ne fyziologicky), nebo pravě větvené. V podmínkách ČR se
běžně vyskytují planktonní kokální rody Microcystis, Woronichinia, Aphanothece,
vláknitý rod Planktothrix, který netvoří heterocyty ani akinety a vláknité rody
Aphanizomenon a Dolichospermum, které akinety a heterocyty vytvářejí.
Z bentických sinic jsou nejčastější dva rody vláknitých sinic Oscillatoria a Phormidium.
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3.2 Krásnoočka (Euglenophyta)
Jsou to jednobuněční, většinou volně žijící eukaryotní bičíkovci s jedním nebo
dvěma bičíky. Buňky mají proměnlivý tvar díky šroubovitě vinutým bílkovinám
pelikuly. V některých stádiích svého životního cyklu ale můžou bičík odhodit, obalí se
slizem a vytvoří tzv. palmeloidní stádium. Někdy se palmeloidní stádia mohou
spojovat do kolonií. Nápadnou strukturou krásnooček je červeně zbarvené stigma,
které má význam pro jejich pozitivní fototaxi a jako charakteristický znak se stalo
základem českého názvu této skupiny.
Euglenophyta jsou velmi hojnou skupinou ve vodách, které mají vysoký
obsah organických látek; způsob výživy u nich může být jak autotrofní, tak
heterotrofní. Jen třetina z nich má v chloroplastech pigmenty, část má chloroplasty
bez pigmentů a zbytek nemá chloroplasty vůbec. Některé druhy jsou schopné
fagotrofie (loví bakterie i malé řasy), některé jsou dokonce potravní specialisté (např.
na rozsivky). S výjimkou přisedlého rodu Colacium se všichni příslušníci této skupiny
vyskytují v planktonu, a to především stojatých vod. Můžou vytvořit neustonickou
povrchovou blanku na hladině vodních nádrží, zejména eutrofních. Tyto blanky jsou
většinou zelené, ale mohou být i červené (Euglena sangiunea). V případě
nepříznivých ekologických podmínek mohou vyvářet pevné cysty.
Chloroplasty obsahují chlorofyl–a, malé množství chlorofylu b, β–karoten,
diadinoxanthin, neoxanthin a další xanthofyly. Někdy bývá přítomen též červený
karoten astaxanthin. Chloroplasty jsou většinou drobné a četné s pyrenoidem
(bílkovinné tělísko, které má význam pro temnostní fázi fotosyntézy). Zásobní látka
je paramylon. Některé druhy krásnooček mají na povrchu hnědě zbarvenou pevnou
schránku – loriku. Ta je tvořena ze slizu, který je mineralizován železem a manganem.
Krásnoočka se rozmnožují nepohlavně podélným dělením.
V podmínkách ČR jsou nejpočetněji zastoupeny rody s jedním bičíkem –
Euglena, Phacus, Lepocinclis, rod Trachelomonas, jehož zástupci si vytvářejí pevné
schránky a rod Colacium, který zahrnuje přisedlá krásnoočka.

3.3 Zlativky (Chrysophyceae)
Tato skupina patří do širokého oddělení Chromophyta (hnědé řasy). Jsou to
převážně bičíkovci (dva bičíky), méně často mají stélku rhizopoidální, kapsální,
kokální nebo vláknitou. Velmi významní jsou mořští zástupci, sladkovodní druhy jsou
typickou součástí planktonu čistších kyselejších stojatých vod s nízkou alkalitou a
konduktivitou. Některé druhy zlativek produkují toxiny a mohou vytvářet i vegetační
zbarvení vody. Rody Uroglena, Synura, Mallomonas a Dinobryon vypouštějí do vody
aldehydy a ketony, což vodu senzoricky znehodnocuje.
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Chloroplasty obsahují chlorofyl–a a c. Dominantním barvivem je ale
fukoxanthin, který způsobuje zlatohnědou barvu chloroplastu a tím i celé buňky,
proto český název zlativky. Asimilačním produktem je chrysolaminarin, vedlejší
zásobní látky jsou olej a polyfosfátové granule. Chloroplasty mívají pyrenoid a u
bičíkatých stádií se může vyskytovat stigma. Někteří zástupci chloroplasty nemají a
živí se heterotrofně. I druhy s chloroplasty získávají z organické hmoty dusík, uhlík a
vitaminy. U některých zástupců se vyskytuje i fagotrofie, v závislosti na nutričních
podmínkách jsou některé druhy schopny měnit způsob výživy. Povrch některých
druhů je kryt tzv. lorikou, která je tvořena celulózou nebo křemičitými šupinami.
Nejobvyklejší způsob rozmnožování je prosté dělení buněk.
V podmínkách ČR jsou nejpočetněji zastoupeny rody s křemičitými šupinami
– Mallomonas, Synura a rod Dinobryon s celulózní schránkou.

3.4 Rozsivky (Bacillariophyceae)
Rozsivky patří do širokého oddělení Chromophyta (hnědé řasy). Jsou
jednobuněčné, převážně vodní, žijící jednotlivě, občas v koloniích. Je jich velmi
mnoho a je velmi pravděpodobné, že naprostá většina rozsivkových druhů nebyla
dosud popsána. Jejich počet bude pravděpodobně v řádu miliónů a představují tak
patrně druhově nejpočetnější vodní eukaryota. Rozsivky jsou velmi důležitou
součástí globální primární produkce (20-25 % z celkové roční primární produkce
Země). Ve sladkých vodách se planktonní rozsivky vyskytují ve dvou vrcholech, na
jaře a na podzim. Jejich ekologické nároky jsou mnohdy druhově specifické.
Jednotlivé druhy mají různé nároky na obsah kyslíku ve vodě, rychlost proudění,
obsah živin, pH apod. Často tvoří nápadně vyvinutou biomasu na březích tekoucích
vod, kde vytváří jasně viditelné rezavě hnědé povlaky na kamenech nebo na bahně
u břehu.
Chloroplasty rozsivek obsahují chlorofyl–a a c. Výslednou hnědou barvu
buněk způsobuje značné množství fukoxanthinu. Zásobními látkami jsou
chrysolaminarin, olej a polyfosfátové granule. Ze zásobních látek fosilních rozsivek,
které se usazují v sedimentu v mocných vrstvách, vznikla na Zemi jižně položená
ložiska ropy. Všechny rozsivky jsou kryty křemičitou schránkou zvanou frustula, na
které se vyskytují druhově specifické struktury (žebra, póry, komůrky aj.) využívané
k taxonomické determinaci. Rozsivky se na základě stavby frustuly dělí na dva typy,
centrické s radiální souměrností (schránky jsou okrouhlé a podobají se Petriho
miskám) a penátní s dvoustrannou souměrností (podobající se krabici od bot
s víkem). Řada rozsivek produkuje sliz, který slouží ke stmelení buněk do kolonií nebo
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k jejich připevnění k podkladu. Rozmnožování je převážně nepohlavní, v případě
pohlavního rozmnožování jde o oogamii, anizogamii nebo izogamii.
Díky pevnosti své schránky se rozsivky dobře zachovávají v sedimentech a
jsou využívány v paleontologii a archeologii. Hornina, složená ze schránek rozsivek se
nazývá diatomit neboli křemelina. Používá se nejčastěji jako izolační, filtrační nebo
absorpční materiál.
Druhové zastoupení rozsivek je na našem území velmi početné. V planktonu
stojatých vod se často vyskytují rody centrických rozsivek Cyclotella, Stephanodiscus,
Aulacoseira, Melosira a penátních Asterionella, Fragilaria, Navicula nebo Nitzschia.
V bentosu se vyskytují převážně penátní typy, rody Cocconeis, Amphora,
Achnanthes, Gomphonema, Diatoma a další.

3.5 Obrněnky (Dinophyta)
Většinou jsou to bičíkovci se dvěma bičíky, vzácněji mají i rhizopodiální,
kokální nebo trichální stélku. Jsou podstatnou složkou mořského planktonu (hned po
rozsivkách), ale vyskytují se i ve sladkých vodách. Jsou citlivé na turbulenci vody.
Mnohé mořské druhy jsou velmi toxické (saxitoxin, palytoxin), některé jsou schopny
bioluminiscence. V případě výhodných podmínek mohou v pobřežních mořských
vodách vytvářet jev zvaný “red tide” (rudý příliv). Můžou se živit autotrofně,
mixotrofně, osmotrofně, fagotrofně nebo paraziticky. Často vstupují do
symbiotických vztahů.
Chloroplasty obsahují chlorofyl–a a c, karotenoidy a několik specifických
xantofylů. Občas se vyskytuje pyrenoid. Zásobní látkou je škrob, někdy i tuk. Výživa
je vždy alespoň částečně heterotrofní. I autotrofní druhy loví bakterie, prvoky nebo i
řasy. Většina obrněnek je kryta pancířem z celulózních destiček. Rozmnožují se
dělením i pohlavně, vzhledem ke složitosti a tvorbě mnoha vývojových stádií není
rozmnožování u obrněnek doposud objasněno, ale i tak již byla zjištěna celá řada
variant pohlavního procesu. Ze sladkovodních zástupců se na našem území nejčastěji
vyskytují rody s celulózním pancířem Peridinium a Ceratium.

3.6 Ruduchy (Rhodophyta)
Ruduchy jsou řasy s kokální, vláknitou větvenou i nevětvenou a listovitou
stélkou, často makroskopickou. Jedná se převážně o mořské druhy, sladkovodních je
málo a jsou vázány na čisté tekoucí vody. Některé druhy jsou endolitické, epifytické
nebo parazitické. Pro životní cyklus ruduch je typické střídání gametofytu a
sporofytu.
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Fotosyntetickým pigmentem je chlorofyl–a a malé množství chlorofylu–d,
karotenoidy, zeaxanthin a lutein. Podobně jako sinice obsahují fykobiliny:
fykocyanin, allofykocyanin a fykoerythrin. Zásobní látkou je florideový škrob.
Povrch buňky je obalen tlustou polysacharidovou stěnou (složenou z amorfních
galaktanů agaru a karagénu). Rozmnožují se nepohlavně monosporami, pohlavně
oogamií. Mořské druhy ruduch jsou využívány jako složka potravy (např. rod
Porphyra s komerčním názvem nori), krmivo nebo hnojivo. Agar a karagén ze stélek
se využívají v potravinářství, farmacii a jako substrát pro kultivaci mikroorganizmů.
Ze sladkovodních zástupců se na našem území ve středních úsecích řek
vyskytují karmínově červené stélky rodu Hildenbrandia, v chladné a rychle proudící
vodě rody Batrachospermum a Lemanea. Známý především z akvárií jako
„štětičkovitá řasa“ je také rod Audouniella.

3.7 Zelené řasy (Chlorophyta)
Zelené řasy představují velice širokou skupinu, u které nalezneme všechny
druhy stélek. Vzhledem k obrovské šíři skupiny nemají zelené řasy společnou
ekologii, snad jen to, že velká většina zástupců jsou sladkovodní typy, ale zahrnuje
také značné množství zástupců půdních, aerických a extrémofilních.
Fotosyntetickými pigmenty jsou chlorofyl-a a b, karotenoidy a několik
xantofylů. Poměr chlorofylů a karotenoidů je stejný jako u vyšších rostlin. U většiny
druhů najdeme pyrenoid. Základní zásobní látkou je především škrob, jako
doplňkové zásobní látky se vyskytují jednoduché sacharidy a polyfosfátové granule.
Některé skupiny mají ještě nějaké další specifické zásobní látky (např. mannan nebo
xylan). Rozmnožování je u většiny skupin specifické, nepohlavně se nejčastěji
rozmnožují schizotomií nebo cytogonií, pohlavně izo–, anizo– a oogamií. Pokud mají
bičíky, jde většinou o sudý počet (2 nebo 4). V životním cyklu téměř všech bičíkovců
se vyskytují palmeloidní stadia. Některé druhy mají využití v potravinářství, farmacii
(např. Chlorella), v testech toxicity (např. Scenedesmus), další pro vyhraněné
ekologické nároky jako indikátory (např. Enteromorpha).
Na našem území se zelené řasy vyskytují ve vysoké biomase i abundanci.
Mezi nejběžnější patří bičíkovci rodů Chlamydomonas a Phacotus, cenobiální rody
Pandorina, Eudorina, Pediastrum, Scenedesmus, Desmodesmus a Coelastrum,
kokální Chlorella a Kirchneriella, vláknité rody Oedogonium, Stigeoclonium,
Cladophora a Spirogyra.
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3.8 Vyšší rostliny – vodní makrofyta
Vymezení pojmu vodní rostlina je velmi obtížné a závisí na pojetí daného
autora. Pro účely této učebnice zde řadíme vodní rostliny makroskopického vzhledu
(vyjma makroskopických řas a parožnatek) patřící do skupin mechorostů, plavuní,
přesliček, kapradin, dvouděložných a jednoděložných rostlin. Pro život ve vodním
prostředí jsou nutné značné adaptace makrofyt, především na množství a spektrální
složení světla, omezenou nabídku uhlíku, kolísání hladiny a na hypoxii až anoxii
sedimentu. Většina vodních makrofyt dává přednost vegetativnímu rozmnožování,
tvorba květů bývá často výrazně redukována. Vodní rostliny jsou fylogeneticky
heterogenní, polyfyletickou skupinou. Důležitější než příslušnost k dané
taxonomické skupině je životní strategie makrofyt, podle které rozlišujeme tři
základní skupiny: rostliny plovoucí (natantní), ponořené (submerzní) a vynořené
(emerzní). Na našem území jsou nejběžnější tito zástupci jednotlivých skupin:
Rostliny plovoucí: Nuphar lutea (stulík žlutý), rod Nymphaea (leknín), Persicaria
amphibia (rdesno obojživelné), Trapa natans (kotvice plovoucí), rod Lemna
(okřehek), Spirodela polyrhiza (závitka mnohokořenná).
Rostliny ponořené: rod Ceratophyllum (růžkatec), rod Batrachium (lakušník), rod
Myriophyllum (stolístek), rod Callitriche (hvězdoš), Elodea canadensis (vodní mor
kanadský), rod Potamogeton (rdest), Zannichellia palustris (šejdračka bahenní).
Rostliny vynořené: rod Equisetum (přeslička), rod Rumex (šťovík), Oenanthe
aquatica (halucha vodní), Veronica beccabunga (rozrazil potoční), rod Sagittaria
(šípatka), rod Alisma (žabník), Butomus umbellatus (šmel okoličnatý), rod Iris
(kosatec), rod Juncus (sítina), rod Carex (ostřice), Bolboschoenus maritimus
(kamyšník přímořský), rod Schoenoplectus (skřípinec), rod Scirpus (skřípina), rod
Eleocharis (bahnička), Phragmites australis (rákos obecný), rod Glyceria (zblochan),
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá), rod Sparganium (zevar), rod Typha
(orobinec).

3.9 Význam a využití sinic, řas a vodních makrofyt
Vodní rostliny svou fotosyntetickou činností významným způsobem ovlivňují
fyzikálně-chemické vlastnosti vody (obsah rozpuštěného kyslíku, pH, CO2, obsah
biogenů aj.). Slouží za potravu zooplanktonu, zoobentosu a ostatním bezobratlým i
rybám (makrofyta – amur bílý, fytoplankton – tolstolobik bílý). Vodní makrofyta
slouží jako úkryt různým živočichům, substrát pro přichycení nebo vytírání rybích
jiker či kladení vajíček.
Sinice, řasy a makrofyta (především mořské) se využívají jako hnojivo a
krmivo pro hospodářská zvířata, makroskopické řasy jako potravina (Laminaria –
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kombu, Porphyra – nori). Mikrořasy slouží spíše k výrobě potravinových doplňků
(Chlorella, Arthrospira) a léčiv. Pro vysoký obsah nutričně hodnotných látek (n–3
mastné kyseliny) se řasy využívají v biotechnologiích. Perspektivně se jeví i využití
mikrořas k produkci bionafty. Z řas se získávají důležité látky jako jod, soda, agar,
algináty, karagen. Vyrábí se z nich gely, celofán, žvýkačky, lubrikanty, speciální
tkaniny, emulgátory, stabilizátory. Vodní rostliny s vyhraněnými ekologickými nároky
se využívají k indikaci kvality vody, zelená řasa Desmodesmus communis k testování
trofie vody. Emerzní vodní makrofyta se používají ke zpevňování břehů vod před
erozí a abrazí. Vodní makrofyta (především rákos obecný) se využívají v kořenových
čistírnách odpadních vod.

3.10

Omezení rozvoje sinic, řas a vodních makrofyt

V mnoha případech máme díky razantní eutrofizaci našich povrchových vod
problémy s nadprodukcí sinic, řas nebo vodních makrofyt. Značný problém
představují především sinice a řasy produkující toxiny, zejména při úpravě pitné vody
a v přírodních koupalištích. Omezení jejich rozvoje je značně problematické a
většinou vyžaduje komplex dlouhodobých a finančně nákladných opatření, která
navíc nejsou trvalého charakteru. Na základě používaných metod k omezení rozvoje
vodních rostlin je lze rozdělit na mechanické, chemické a biologické.
Mezi mechanické způsoby omezení rozvoje sinic, řas a vodních makrofyt lze
zařadit odtěžování submerzních makrofyt pomocí speciálních harvestorů, vysekávání
emerzních porostů, odtěžování sedimentů, likvidace sinic a řas pomocí ultrazvuku,
omezení světelného režimu pomocí zastínění nebo potravinářských barviv. Mezi
chemické způsoby likvidace patří aplikace různých herbicidů, většinou lze použít
běžně dostupné komerční přípravky pro suchozemské rostliny (např. Randap), ale
pro dosažení účinku u vodních makrofyt je potřeba aplikovat herbicidy se
smáčedlem. Rozvoj sinic a řas omezují preparáty na bázi mědi nebo stříbra, nejčastěji
se využíval komerční přípravek Kuprikol. Na trhu dnes sice existuje řada preparátů
určená k omezení rozvoje mikrořas, ale bez reálného pozitivního efektu. V poslední
době se aplikují přípravky na bázi trojmocného hliníku (PAX–18, síran hlinitý) nebo
železa (síran železitý), jejichž hlavní efekt spočívá ve snížení koncentrace dostupného
fosforu jako limitního prvku pro rozvoj biomasy sinic a řas. Je nutné podotknout, že
aplikace těchto látek do přírodních vod podléhá povolení příslušného vodoprávního
úřadu. Biologický boj se nejčastěji vede vytvářením účelových obsádek ryb, kdy je
snaha omezit kaprovité (zooplanktonofágní) ryby a preferovat výskyt dravých ryb.
Vyšší abundance zooplanktonu by pak měla svým predačním tlakem omezovat rozvoj
fytoplanktonu. Další z možností je využití býložravých ryb (tolstolobik bílý –
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mikrořasy, amur bílý – makrofyta). Použití tolstolobika se ale v našich podmínkách
neosvědčilo. Možnosti využití specifických cyanofágů, nálevníků či zástupců
bezobratlých je zatím jen ve stádiu prvotních experimentů.
K hlubšímu studiu zajímavého světa sinic a řas doporučuji velmi zdařilé
stránky JU v Českých Budějovicích www.sinicearasy.cz, z kterých bylo nejvíce
čerpáno i při přípravě této kapitoly. Stručné přehledy jednotlivých skupin sinic a řas
doplněné fotografiemi lze nalézt v publikacích autorů Poulíčková a Jurčák, (2001)
nebo Poulíčková (2011). Podrobně rozvedenou tuto problematiku obsahují
publikace autorů Hindák (1978) nebo Kalina a Váňa (2005). Vodní makrofyta lze
nalézt také na stránkách botany.cz, největšího serveru v ČR věnovaného rostlinám.
Vodní a mokřadní vegetace je podrobně popsána v publikaci Chytrý (ed.) (2011).
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Obr. 4: Zástupci hlavních skupin sinic a řas vyskytujících se na území ČR: 1 - vláknitá
sinice Planktothrix aghardii, 2 - vláknitá sinice Dolichospermum planctonicum, 3 kokální sinice Microcystis aeruginosa, 4 – zlativka Dinobryon divergens, 5 – přisedlá
krásnoočka rodu Colacium na naupliu buchanky, 6 – krásnoočko Euglena oxyuris, 7
– obrněnka Ceratium hirundinella, 8 – penátní rozsivka rodu Navicula, 9 - penátní
rozsivka rodu Surirella, 10 - penátní rozsivka rodu Cymatopleura, 11 – centrická
rozsivka Melosira varians, 12 – centrická rozsivka Actinocyclus normanii (vlevo boční
pohled, vpravo pohled zhora), 13 – zelená bičíkatá řasa rodu Chlamydomonas, 14 zelená řasa Botryococcus braunii, 15 – vláknitá zelená řasa rodu Spirogyra, 16 –
cenobiální bičíkatá zelená řasa Pandorina morum, 17 - cenobiální zelená řasa
Pediastrum duplex, 18 – zelená řasa Desmodesmus communis, 19 – zelená kokální
řasa Planktosphaeria gelatinosa, A – akineta, H – heterocyt, CH – chloroplast, P –
pyrenoid, R – paramylon, S – stigma.
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4 BEZOBRATLÍ VE VODNÍM PROSTŘEDÍ
Pavla Řezníčková
Bezobratlí jsou důležitou součástí všech akvatických ekosystémů a obývají
velmi široké spektrum vodních habitatů, najdeme je ve vodách stojatých, tekoucích,
podzemních i v mořích. V této části publikace se proto budeme zabývat vodními
bezobratlými, které se vyskytují v různých typech vodních ekosystémů v České
republice. Vodní bezobratlí hrají v těchto ekosystémech klíčovou roli, jsou například
důležitou součástí potravních řetězců. Ve vodním prostředí najdeme velmi široké
taxonomické spektrum bezobratlých živočichů, do této velmi heterogenní skupiny
můžeme zařadit od nejmenších zástupců, jako jsou prvoci, přes vodní larvy hmyzu až
po velké korýše.
Vodní bezobratlé můžeme rozdělit z několika různých hledisek, například
podle jejich velikosti, funkce v prostředí nebo taxonomického zařazení. Základní
rozdělení akvatických živočichů je na permanentní a temporární. Permanentní
(stálé) jsou takové organizmy, které prodělávají ve vodě celý životní cyklus. Do této
skupiny patří například zástupci pijavek, měkkýšů, červů, korýšů, mechovek a
houbovců. Temporární (dočasné) organizmy prodělávají ve vodním prostředí pouze
část svého životního cyklu, nejčastěji je to larvální stádium. Zařazujeme sem některé
zástupce hmyzu, jako jsou jepice, pošvatky, chrostíci nebo střechatky.

4.1 Vířníci (Rotifera)
Vířníci jsou velká skupina živočichů, v současné době je známo celkem přes
2 000 druhů, v České republice žije více než 500 druhů, můžeme je najít na různých
typech habitatů. Obývají suchozemské ekosystémy, ale i všechny typy vodních
ekosystémů. Najdeme je především v planktonu stojatých vod, ale některé druhy žijí
přisedle na dně nebo na pevných předmětech ve vodě. Většina sladkovodních druhů
se vyskytuje v litorální vegetaci. Vyskytují se ve vodách s extrémními podmínkami,
jako jsou rašeliniště nebo podzemní vody.
Tělo vířníků je tvořeno konstantním počtem buněk, který se po vylíhnutí
z vajíčka již nemění. Velikost vířníků se pohybuje mezi 0,5 mm a 2 mm. Tělo většiny
druhů vířníků je nečlánkované a můžeme ho rozdělit na tři části, a to hlavu, trup a
nohu, která u některých druhů chybí. Tělo vířníků chrání kutikula vyloučená
pokožkou, u některých zástupců může tvořit pevný krunýř tzv. loriku. Na hlavě mají
vířníci speciální vířivý aparát (corona), který je tvořen jedním nebo dvěma prstenci
brv a slouží hlavně k přihánění potravy k ústnímu otvoru. Dalším specifickým
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orgánem je mastax neboli žvýkací hltan, který se nachází na začátku trávicího traktu
a slouží ke zpracovávání potravy.
Vířníci se živí nejčastěji jako filtrátoři, pomocí vířivého aparátu si vychytávají
z vodního prostředí jemné částice potravy, některé druhy vířníků jsou však dravé.

4.2 Houbovci (Porifera)
K houbovcům patří pouze vodní živočichové, tato heterogenní skupina
zahrnuje přes 8 000 druhů, naprostá většina jejích zástupců je mořských, ale některé
druhy můžeme najít i ve sladkých vodách. Houby často žijí v symbióze s bakteriemi,
řasami nebo sinicemi, které jsou pak zodpovědné za zbarvení. Houbovci také často
produkují toxické látky, které v ohrožení vypouštějí do prostředí.
Larvální stádium houbovců je pohyblivé a planktonní. Dospělci často tvoří
kolonie, které mají proměnlivý tvar a přizpůsobují se tvaru substrátu, na kterém žijí.
Vytváří korovité, keřovité nebo bochníkovité útvary na kamenech, dřevěných
trámech a jiných předmětech ponořených ve vodě. Často je můžeme najít i na
ostatních organizmech, na rostlinách, na lasturách mlžů nebo schránkách chrostíků.
Kolonie jsou většinou nenápadně zbarvené šedé, hnědavé nebo nažloutlé. Pokud
mají ve svém těle symbiotické řasy, tak jsou zelené.

Obr. 5: Zástupce skupiny houbovci (Porifera). Foto L. Jurek.
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Pro sladkovodní houbovce je typické tzv. vnitřní pučení, při kterém vznikají
pupeny neboli gemule, které jim umožňují přežívání v nepříznivých podmínkách, jako
je vymrznutí a vyschnutí.
Houbovci mají velkou filtrační schopnost, živí se jemnými částicemi
z okolního prostředí.
Houbovci jsou kosmopolitně rozšíření, v České republice se vyskytuje celkem
sedm druhů, které žijí ve stojatých i tekoucích vodách, jsou to například houba říční
(Ephydatia fluviatilis) a houba rybniční (Spongilla lacustris).

4.3 Žahavci (Cnidaria)
Zástupci skupiny žahavců jsou výhradně vodní a největší diverzita jich je
v mořích a oceánech. Je to poměrně početná skupina, která zahrnuje přibližně 10
000 druhů, v České republice se vyskytuje pouze šest sladkovodních druhů.
Tělní struktura žahavců zůstala ustrnulá ve stádiu gastruly a má pouze dvě
vrstvy, vnější část tvoří jednovrstevný epitel ektodermis, ve kterém se nachází
žahavé buňky, které slouží především k lovu potravy a obraně. Žahavci jsou dravci
živící se malými bezobratlými. Vnitřní vrstvu těla žahavců tvoří entoderm, mezi
těmito dvěma vrstvami je nebuněčná vrstva mezoglea. U žahavců se vyskytují dva
morfologické a ekologické typy. Prvním z nich je polyp, to je přisedlé stádium, které
může žít samostatně, nebo mohou vytvářet větší kolonie. Druhým tělním typem je
volně plovoucí medúza.
V naší fauně je nejběžnějším rodem nezmar (Obr. 6), nejběžnějšími zástupci
jsou nezmar hnědý (Hydra oligactis) a nezmar zelený (Hydra viridissima).

Obr. 6: Zástupce žahavců rodu nezmar (Hydra). Foto L. Jurek.
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4.4 Ploštěnky (Turbellaria)
Ploštěnky jsou u nás druhově nepočetnou skupinou, v ČR se vyskytuje ve
vodních ekosystémech přibližně 36 druhů.
Ploštěnky poznáme podle toho, že mají většinou nesegmentované, dorzoventrálně
zploštělé tělo. Povrch těla ploštěnek chrání pokožka pokrytá řasinkovým epitelem,
který jim společně se svalovým vakem napomáhá k pohybu (lezení a plavání).
Sladkovodní zástupci mají často ústní otvor posunutý na břišní části jedince až na
druhou polovinu těla, navazuje vychlípitelný hltan. Pro ploštěnky je typická velmi
dobrá schopnost regenerace. Často se rozmnožují nepohlavně, ale i pohlavně.
Vajíčka kladou v kožovitých kokonech a přilepují je na pevný podklad.
Běžnějšími zástupci jsou ploštěnka potoční (Dugesia gonocephala),
ploštěnka mléčná (Dendrocoelum lacteum) a ploštěnka černá (Polycelis nigra).

Obr. 7: Ploštěnka potoční (Dugesia gonocephala). Foto L. Jurek.

4.5 Měkkýši (Mollusca)
Měkkýši jsou po členovcích druhým nejpočetnějším kmenem, v současné
době je známo více než 100 tisíc recentních druhů a nejpočetnější třídou jsou plži.
Většina zástupců této skupiny je však suchozemských. V České republice se ve
vodních ekosystémech vyskytuje kolem 75 druhů měkkýšů (plžů 50 a mlžů 25).
Tělo měkkýšů je většinou chráněno třívrstevnou schránkou (konchin,
kalcitová a perleťová vrstva), u plžů to je nejčastěji ulita a mlžů dvouchlopňová
lastura. Délka života měkkýšů je druhově specifická a pohybuje se mezi jedním až
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třemi roky. Někteří zástupci mají přímý vývoj, další se rozmnožují přes larvální
stádium veliger nebo glochidium. Larva glochidium se vyskytuje u sladkovodních
velkých mlžů, je pro ni typické, že parazituje na pokožce nebo žábrách ryb.
Měkkýše najdeme ve všech typech našich vodních ekosystémů s výjimkou
vod s nízkým pH.

4.5.1 Plži (Gastropoda)
Tělo plžů je rozděleno na hlavu, nohu a útrobní vak. Na povrchu těla se
nachází řasinkový epitel se žláznatými a smyslovými buňkami. Žlaznaté buňky
vylučují sliz, který plžům usnadňuje lezení, pomáhá odstraňovat nečistoty z povrchu
pokožky, brání nadměrnému odpařování vody z těla, u vodních zástupců slouží také
ke slepování částeček potravy. Mezi pláštěm a útrobním vakem plžů vzniká plášťová
dutina, kde jsou umístěny dýchací orgány žábry nebo plíce. Plži se většinou živí
odumřelými i živými částmi rostlin, detritem, řasovými nárosty, apod.
K běžným zástupcům vodních plžů u nás patří plovatka bahenní (Lymnaea
stagnalis)(Obr. 8), okružák ploský (Planorbarius corneus)(Obr. 8) a bahnivka rmutná
(Bithynia tentaculata).

Obr. 8: Plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis) a vpravo okružák ploský (Planobarius
corpus). Foto L. Jurek.

4.5.2 Mlži (Bivalvia)
Pro mlže je typická bilaterální souměrnost, jejich tělo je kryté
dvouchlopňovou lasturou. Dýchají ve vodě rozpuštěný kyslík pomocí žaber. Mají
srdce, kterým protéká jejich hemolymfa s barvivem hemocyanin, které obsahuje
měď. Mlži se živí jako filtrátoři jemnými částicemi potravy.
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K zástupcům mlžů patří například velevrub tupý (Unio crassus), perlorodka
říční (Margaritifera margaritifera) a škeble rybničná (Anodonta cygnea)(Obr. 9).

Obr. 9: Škeble rybničná (Anodonta cygnea). Foto L. Jurek.

4.6 Mechovky (Bryozoa)
Mechovky jsou živočichové, kteří se vyskytují jak ve sladkovodních, tak i
mořských ekosystémech. Mechovky jsou kosmopolitně rozšířené, jejich největší
diverzita je v mořích a oceánech. Ve sladkých vodách žije přibližně padesát druhů a
přímo v České republice kolem deseti druhů. Všichni zástupci vytváří kolonie (Obr.
10), které mohou dosahovat až několika decimetrů, jednotliví zoidi v kolonii
zpravidla nepřesahují velikost jednoho milimetru. Tělo jednotlivých zoidů se skládá
z polypa a tzv. cystidu, což je vápenitá schránka, ve které je živočich ukrytý.
Mechovci se živí jako filtrátoři jemné organické hmoty, vířníky a prvoky.
V našich vodách můžeme najít například druhy mechovka plazivá (Plumatella repens)
a mechovka hadovitá (Cristatella mucedo).
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Obr. 10: Kolonie mechovek (Bryozoa). Foto L. Jurek.

4.7 Kroužkovci (Annelida)
Další skupinou, která se poměrně hojně vyskytuje v některých typech
vodních ekosystémů, jsou kroužkovci. Pro kroužkovce je typické, že mají tělo složené
ze stejnocenných článků, pouze první a poslední článek těla jsou odlišné.
Do podkmene opaskovci (Clitellata) patří suchozemští i vodní zástupci. Pro
tuto skupinu je typické, že dospělí jedinci mají tzv. opasek (clitellum), který má funkci
při rozmnožování, dochází v něm k produkci sekretu a po oplození vajíček se z něj
vytváří obal pro vajíčka, takzvaný kokon.

4.7.1 Máloštětinatci (Oligochaeta)
Některé vodní zástupce řadíme do skupiny máloštětinatci (Oligochaeta).
V České republice je v současné době popsáno 95 druhů máloštětinatých červů.
Máloštětinatci mají tělo složené z různého počtu článků, zástupci čeledi
Naididae mají do deseti článků, jiní jako například zástupci čeledi Tubificidae mohou
mít i stovky článků. Na každém článku mají pouze několik štětin. Máloštětinatci se
živí především detritem a nárosty řas, několik druhů je dravých.
K běžným zástupcům patří nitěnka obecná (Tubifex tubifex) a naidka obecná
(Nais communis).
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4.7.2 Pijavky (Hirudinea)
Další skupinou, která patří do stejného kmene kroužkovci, jsou pijavky,
nicméně morfologie jejich těla je odlišná. Tělo pijavek je většinou protáhlé a
dorzoventrálně zploštělé. Článkování těla je na povrchu zmnožené, na přídi i na zádi
se nachází po jedné přísavce. Pijavky poměrně dobře snáší vyschnutí, při kterém jsou
schopny si kolem sebe vytvořit slizový obal. Pohybují se po substrátu pomocí svých
přísavek a svaloviny, některé druhy jsou schopny plavání. Většina našich pijavek se
živí dravě nebo ektoparaziticky na obratlovcích.
Pijavky jsou hermafrodité s přímým vývojem. Rozmnožují se pohlavně a
opasek u nich vzniká na přechodnou dobu. Oplozená vajíčka ukládají do kokonu,
který může zůstat přilepený na břišní straně mateřského jedince.
V České republice se vyskytuje přibližně 18 druhů. K běžným zástupcům
v našich stojatých vodách patří pijavka koňská (Haemopis sanguisuga)(Obr. 11),
dalším zástupcem, kterého můžeme nalézt na širokém spektru vodních habitatů je
hltanovka bahenní (Erpobdella octoculata).

Obr. 11: Pijavka koňská (Haemopis sanguisuga). Foto L. Jurek.

4.8

Korýši (Crustacea)

Vodní korýši jsou velmi heterogenní skupinou a obývají široké spektrum
ekosystémů od podzemních, přes sladkovodní i mořské. Nežijí pouze v kyselých
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vodách (s výjimkou některých druhů perlooček). Korýši obývají různé typy habitatů,
některé skupiny žijí jako součást zooplanktonu (buchanky, perloočky), další zase
najdeme jako součást bentosu (blešivci, raci).

4.8.1

Planktonní korýši

Některé skupiny korýšů patří k zástupcům zooplanktonu stojatých vod, kde
tvoří spolu s vířníky jednu z hlavních produkčních složek. Perloočky se vyskytují ve
volné vodě, některé preferují spíše litorální zónu zarostlou vegetací, některé druhy
žijí i v bahně. Další zástupce můžeme najít i v periodických vysychavých tůních.
V tekoucích vodách je najdeme minimálně, vyskytují se spíše v pomalu tekoucích
velkých řekách.
Velmi početnou skupinou planktonních korýšů jsou perloočky (Cladocera),
kam řadíme drobné korýše do velikosti zhruba 6 mm. Většina těla perlooček je kryta
dvouchlopňovou schránkou, ze které vyčnívá hlava s tykadly. Perloočky jsou
důležitou součástí potravy planktonofágních ryb, samy se živí filtrováním jemných
částeček potravy z vodního sloupce. Pomocí svého filtračního aparátu vychytávají
z vodního prostředí řasy, sinice a jemnou organickou hmotu. Méně častou potravní
specializací je u perlooček dravý způsob života.
Některé populace jsou partenogenetické, to znamená, že se v populaci
vyskytují pouze samice a k vývoji vajíčka dochází bez oplození samečkem.
V nepříznivých podmínkách perloočky mohou vytvářet trvalá vajíčka ephipia
v pevných obalech, která jsou schopna přežívat vyschnutí a vymrznutí. Na našem
území se vyskytuje přibližně 90–100 druhů perlooček; k běžným rodům patří
nosatička (Bosmina sp.) a hrotnatka (Daphnia sp.).
Klanonožci (Copepoda) jsou další skupinou, která stejně jako perloočky
preferuje volnou vodu, proto jsou velmi důležitou součástí planktonních
společenstev. Ve vnitrozemských vodách jsou často velmi hojní. Vyskytují se
převážně ve stojatých vodách, najdeme je i v podzemních vodách, mechu nebo
drobných vodních biotopech.
Klanonožci mají válcovité tělo, které je segmentované a samičky mívají na
zadečku váčky s vajíčky. Vývoj probíhá přes několik larválních stádií. Juvenilní stádia
se živí rostlinnou potravou, v dospělosti jsou zástupci některých skupin draví.
Většinou jsou to ale sběrači detritu a rostlinné potravy. Několik druhů parazituje na
rybích hostitelích.
V našich vodách se vyskytuje kolem osmdesáti druhů, běžné rody jsou
buchanka (Cyclops sp.) a vznášivka (Diaptomus sp.).
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4.8.2

Bentičtí korýši

K bentickým zástupcům korýšů řadíme především zástupce skupin
stejnonožci (Isopoda), různonožci (Amphipoda) a desetinožci (Decapoda).
Stejnonožci jsou jedinou skupinou korýšů, ve které převažují suchozemští zástupci,
ale některé druhy jsou i vodní. Je pro ně typické silně zploštělé tělo a hlava srostlá
s prvním hrudním článkem. Hrudní nožky mají nerozeklané, kráčivé. Zadečkové
nožky jsou dvouvětevné, lupínkovitého charakteru a často slouží k dýchání. Vývoj
jedinců je přímý bez larválního stádia. V České republice se vyskytují tři vodní druhy,
z toho pouze beruška vodní (Asellus aquaticus) je původní.
Různonožci, na rozdíl od zástupců předcházející skupiny, mají laterálně
zploštělé tělo a opět jejich hlava srůstá s prvním hrudním článkem. Končetiny
blešivců jsou výrazně diferencované. Naše původní druhy blešivců se živí především
jako kouskovači hrubou organickou hmotou. V České republice se v povrchových
vodách vyskytují dva původní druhy, blešivec potoční (Gammarus fossarum) a
blešivec hřebenatý (G. roeseli)(Obr. 12).

Obr. 12: Blešivec hřebenatý (Gammarus roeseli). Foto L. Jurek.

Skupina desetinožci čítá kolem 8500 druhů, ze zástupců České republiky sem
zařazujeme především raky, a to jak naše původní druhy, tak i některé invazivní
druhy.
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Raci mají poněkud odlišnou stavbu těla od ostatních zástupců korýšů. Jejich
hlava srůstá s hrudí v takzvaný cephalothorax (hlavohruď). Celé tělo je kryté pevným
krunýřovitým karapaxem (krunýřem). Stejně jako předcházející skupiny i raci mají
výrazně diferencované končetiny.
Raci se živí jako všežravci bezobratlými, rybami, mršinami ale i rostlinou
potravou. K našim původním druhům patří rak říční (Astacus astacus)(Obr. 13) a rak
kamenáč (Austropotamobius torrentium).

Obr. 13: Rak říční (Astacus astacus). Foto L. Jurek.

4.9
4.9.1

Hmyz (Insecta)
Jepice (Ephemeroptera)

Prvním hmyzím řádem, kterým se budeme v této publikaci zabývat, jsou
jepice (Ephemeroptera). Dospělci jsou suchozemští a velmi krátkověcí, délka jejich
života se pohybuje od několika hodin po několik dnů. Nejsou schopni přijímat
potravu ani vodu, protože mají zakrnělou trávicí soustavu. Imago skládá křídla kolmo
nad tělem a na zadečku mají dlouhé dva štěty a paštět (Obr. 14). Dospělci se často
před pářením shromažďují v rojích, samičky pak po oplození kladnou vajíčka do vody,
kde se z nich vylíhnou larvy, jejichž vývoj pak probíhá ve vodním prostředí. Délka
vodní fáze je druhově specifická, některé druhy jepic mohou mít v našich
podmínkách dvě generace za rok, jiné mají životní cyklus delší a může trvat až dva
roky. Larvu jepice (Obr. 14) poznáme podle toho, že má na konci zadečku stejně jako
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dospělec dva štěty a paštět, u některých druhů může být redukovaný nebo může
zcela chybět. Po stranách zadečku mají larvy tracheální žábry, které mají různý tvar,
mohou být lupínkovité, keříčkovité nebo prstovité. Jepice obývají různé typy vodních
ekosystémů, hojnější jsou však v tekoucích vodách, preferují převážně čisté a dobře
okysličené vody. Jsou velmi důležitou složkou potravních řetězců. Larvy jepic se živí
jako sběrači jemné organické hmoty nebo seškrabávači řasových nárostů.

Obr. 14: Imago jepice (Ephemeroptera); vpravo larva jepice. Foto L. Jurek.

Na Zemi žije kolem 2500 druhů jepic, v České republice se v současné době
vyskytuje přes 90 druhů z 12 čeledí. Zástupce některých čeledí (např. Baetidae,
Caenidae) můžeme najít i v nezatížených stojatých vodách. K hojně se vyskytujícím
druhům patří například Baetis rhodani nebo Heptagenia sulphurea.

4.9.2

Pošvatky (Plecoptera)

Dalším řádem hmyzu, jehož larvy se vyvíjí ve vodním prostředí, jsou pošvatky
(Plecoptera). Stejně jako zástupci předcházejícího řádu i pošvatky mají krátkověké
suchozemské dospělce, kteří se dožívají několika dnů, ve srovnání s jepicemi je jejich
život poněkud delší. Dospělé pošvatky nepřijímají potravu, ale jen vodu. Imaga
skládají křídla pochvovitě nad zadeček (Obr. 15), některé druhy mohou mít křídla
zkrácená. Dospělci se zdržují v těsné blízkosti vody, jsou většinou velmi špatnými
letci, nelétají vůbec nebo jenom na krátké vzdálenosti. Samičky kladou po oplození
vajíčka do vody. Larvy se vyvíjí ve vodním prostředí, naprostá většina pošvatek má
vysoké nároky na kvalitu vody. Poznáme je podle toho, že mají na konci zadečku dva
štěty, a nikdy nemají po stranách zadečku žádná tracheální žábra (Obr. 16). Délka
vývoje larev ve vodním prostředí trvá nejčastěji v našich podmínkách jeden rok, u
některých druhů může být i delší. Zástupci některých čeledí (Perlidae, Perlodidae,
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Isoperlidae) se živí jako dravci. Zástupci čeledí Nemouridae a Leuctridae, kteří jsou
menší, se živí rostlinnou potravou jako sběrači, kouskovači nebo seškrabávači.

Obr. 15: Imago pošvatky (Plecoptera). Foto L. Jurek.

Obr. 16: Larva pošvatky (Plecoptera). Foto L. Jurek.

Pošvatky jsou rozšířené po celém světě, ale naprostá většina se jich vyskytuje
v mírném a chladném pásmu, dominují především v horských a podhorských tocích.
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Na světě se vyskytuje kolem 2000 druhů, v České republice žije v současné době přes
100 druhů. K běžně se vyskytujícím zástupcům patří druhy Nemurella pictetii a
Nemoura cinerea.

4.9.3

Chrostíci (Trichoptera)

Stejně jako dva předcházející řády křídlatého hmyzu, tak i chrostíci mají
suchozemská imága a vodní larvy. Dospělci mají neprůhledná křídla hustě pokrytá
chlupy (trichomy), která skládají střechovitě nad zadeček (Obr. 17). Zdržují se na
stinných místech v blízkosti vody a dožívají se i několika měsíců. Larvální stádium
dokončí obvykle svůj životní cyklus během jednoho roku. Vyskytují se v tekoucích a
stojatých vodách. Chrostíky můžeme rozdělit na dvě základní skupiny Annulipalpia a
Integripalpia. Larvy podřádu Integripalpia si staví přenosné schránky z různého
materiálu, nejčastěji jsou to drobná zrnka písku, menší kamínky, větvičky nebo
úkrojky rostlinného materiálu. Tvar i materiál schránky jsou druhově specifické. Larvy
podřádu Annulipalpia si staví schránky, které si připevňují k podkladu nebo si staví
pouze sítě pomocí snovacích žláz v ústním ústrojí. Některé druhy se živí jako dravci a
ostatní rostlinnou potravou.
Chrostíky můžeme najít ve všech typech vodních ekosystémů. V našich
tekoucích vodách se hojně vyskytují zástupci rodu Hydropsyche (Obr. 17), dále se
v našich vodách běžně vyskytují chrostíci z čeledi Limnephilidae.

Obr. 17: Dospělec chrostíka vlevo a larva vpravo (Trichoptera). Foto L. Jurek.
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4.9.4

Vážky (Odonata)

Vážky jsou velmi starobylým řádem okřídleného hmyzu, vyvíjí se proměnou
nedokonalou. Dospělci vážek jsou suchozemští, často bývají velice atraktivně
zbarvení s kovovým leskem. Jsou to velmi dobří letci, létají velmi rychle a jsou schopni
překonávat i poměrně velké vzdálenosti. Dospělé vážky mají štíhlé protáhlé tělo a
dva páry blanitých křídel. Pro larvy je nezbytným životním prostředím voda (Obr. 18),
vývoj larev trvá různě dlouhou dobu, v našich podmínkách mírného pásma může
trvat u některých druhů i pět let. Dospělci i larva se živí dravě. Larvy mají
specializované ústní ústrojí, spodní pysk je přeměněn v tzv. masku, kterou jsou
schopny vystřelit a uchopit tak i poměrně velkou kořist, větší larvy mohou ulovit i
menší rybku.

Obr. 18: Nymfa vážky (Odonata). Foto L. Jurek.

Vážky žijí v těsné blízkosti vod. Převážná většina druhů preferuje stojaté
vody, některé druhy můžeme najít i u vod tekoucích. Celkem je na světě známo
přibližně 5000 druhů, v České republice se vyskytuje kolem 70 druhů.
Motýlice (Zygoptera) mají oba páry křídel stejné velikosti, v klidu je ukládají
přiložené k sobě kolmo nad zadečkem, jsou to většinou pomalí a špatní letci. Dospělci
mají subtilní tělo, stejně tak jejich larvy jsou štíhlé se třemi lístkovitými přívěsky na
konci zadečku. K běžným zástupcům u nás patří šidélko větší (Ischnura elegans) a
motýlice lesklá (Calopteryx splendens)(Obr. 19).
43

Obr. 19: Motýlice lesklá (Calopteryx splendens). Foto L. Jurek.

Šídla (Anisoptera) jsou ve srovnání s motýlicemi mohutnější a větší. Přední a
zadní páry křídel jsou odlišné, v klidu zůstávají křídla horizontálně rozprostřená. Jsou
to velmi dobří a rychlí letci. Stejně jako dospělci i larvy mají robustní tělo, jejich anální
otvor je obklopen třemi bodcovitými výběžky. K rektálnímu dýchání využívají vnitřní
tracheální žábry. K dalším běžným zástupcům vážek patří šídlo modré (Aeshna
cyanea) a vážka ploská (Libellula depressa).

4.9.5

Střechatky (Megaloptera)

Dalším řádem křídlatého hmyzu jsou střechatky, jejichž larvy se stejně jako u
zástupců předcházejících skupin vyvíjí ve vodním prostředí. Ve srovnání s ostatními
řády, které jsme zmiňovali, je tato skupina nepočetná a je známo jen kolem 200
druhů, největší diverzita je v tropických oblastech. V České republice se vyskytují
čtyři druhy.
Nenápadně zbarvení dospělci střechatek mají dlouhá tykadla, křídla skládají
střechovitě nad zadeček (Obr. 20). Můžeme je najít na slunných místech v blízkosti
vod. Larvy se vyvíjí ve vodě, naše druhy žijí ve stojatých i tekoucích vodách. Larvy
mají protáhlé tělo, po stranách zadečku jsou prstovité tracheální žábry. Střechatky
se rozmnožují proměnou dokonalou přes stádium kukly. Dospělci žijí maximálně dva
týdny.
K našim běžným druhům tekoucích vod patří střechatka začoudlá (Sialis
fuliginosa).
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Obr. 20: Imago střechatky (Megaloptera). Foto L. Jurek.

4.9.6 Ploštice (Heteroptera)
Jedním z podřádů řádu Hemiptera jsou ploštice (Heteroptera), naprostá
většina zástupců této skupiny je suchozemských, ale některé můžeme najít ve
vodním prostředí. Na rozdíl od předcházejících skupin, ve vodě žijí dospělci i larvální
stádia. Ploštice mají bodavě sací ústní ústrojí, většina z nich se živí dravě, zástupci
některých čeledí se živí sáním rostlinných šťáv. Ploštice mají zvláštní typ křídel, tzv.
polokrovky. První polovina křídla je pevná (jako například u brouků) a druhá polovina
blanitá. Druhy, které žijí ve volném vodním sloupci, mají nohy uzpůsobené k plavání.
Druhy žijící na vodní hladině mají adaptace pro pohyb na povrchové blance, často
mají na chodidlech nesmáčivé chloupky.
Ve stojatých vodách můžeme potkat splešťuli blátivou (Nepa cinerea) a
jehlanku válcovitou (Ranatra linearis), v tekoucích vodách se vyskytuje hlubenka
skrytá (Aphelocheirus aestivalis)(Obr. 21).
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Obr. 21: Hlubenka skrytá (Aphelocheirus aestivalis). Foto L. Jurek.

4.9.7

Brouci (Coleoptera)

Řádem s největší diverzitou jsou brouci, naprostá většina druhů se vyskytuje
na souši, ale ve vodním prostředí žije také obrovské množství druhů. V České
republice předpokládáme výskyt 400 až 500 druhů brouků.
Ve vodních ekosystémech můžeme najít larvy i dospělce brouků, u některých
druhů jsou vodní obě vývojová stádia, u jiných pouze jedno, tedy larva nebo
dospělec. První pár křídel je přeměněný v tuhé krovky, druhý pár je blanitý.
Vodní larvy brouků se živí různými typy potravy, některé druhy jsou dravé,
jiné fytosaprofágní nebo fytofágní. Dospělci jsou také buď draví, nebo se živí
potravou rostlinného původu. Některé druhy brouků jsou fakultativně vodní a vchází
do vody pouze pro potravu.
Brouci se rozmnožují proměnou dokonalou, to znamená přes stádium kukly.
Jedním z nejznámějších druhů brouků žijících ve stojatých vodách je potápník
vroubený (Dytiscus marginalis)(Obr. 22). V tekoucích vodách můžeme nalézt rody
Elmis a Limnius.
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Obr. 22: Potápník vroubený (Dytiscus marginalis). Foto L. Jurek.

4.9.8

Dvoukřídlí (Diptera)

Dalším obrovským hmyzím řádem jsou dvoukřídlí (Diptera), většina zástupců
je suchozemských, nicméně larvy některých druhů jsou vodní nebo semiakvatické.
Larvy nemají žádné kráčivé končetiny, mohou mít pouze panožky. Často mívají
redukovanou hlavu, mohou ji mít i zataženou do těla.
Prvním podřádem dvoukřídlého hmyzu, jehož larvy se vyvíjejí ve vodním
prostředí, jsou dlouhorozí (Nematocera). Jejich dospělci mají dlouhá tykadla, tělo i
křídla. Larvy mají velice často redukovanou hlavu. Kukla bývá mumiová nebo
soudečkovitá.
Vodní čeledě dvoukřídlých:
Pakomárovití (Chironomidae)
Velmi početnou a ne zcela prozkoumanou skupinou je čeleď pakomárovití.
V současnosti je u nás známo více než 200 druhů, je to naše druhově nejbohatší čeleď
vodního hmyzu. Dospělci jsou velmi malí a často mají zakrnělé ústní ústrojí, proto
nejsou schopni přijímat potravu. Vodní larvy (Obr. 23) mají červovitý tvar těla
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s výrazně oddělenou hlavou. Vyskytují se v tekoucích i stojatých vodách v různých
habitatech. Většinou se živí rostlinou potravou a detritem, někteří zástupci jsou
draví. K běžným rodům patří například Chironomus a Tanytarsus.

Obr. 23: Larva pakomára (Chironomidae, Diptera). Foto L. Jurek.

Komárovití (Culicidae)
Na našem území se hojně vyskytují zástupci čeledě komárovití. Dospělé
samičky většiny druhů sají krev teplokrevných živočichů. V tropických oblastech jsou
často přenašeči závažných onemocnění, jako je například malárie nebo žlutá zimnice.
Larvy komárů se vyvíjí ve stojatých vodách, často je najdeme i v periodických vodách,
loužích, zahradních nádržích nebo dendrotelmách. Mají velmi rychlý životní cyklus,
proto jsou schopné žít v periodických vodách. Živí se jako filtrátoři a sběrači jemných
částic a organizmů z vodního prostředí.
V České republice se hojně vyskytují rody Anopheles, Aedes a Culex.
Muchničky (Simuliidae)
Další čeledí řádu dvoukřídlých jsou muchničkovití (Simuliidae). Dospělce
muchniček známe jako drobné, zavalité, černé mušky, samičky sají krev
teplokrevných živočichů. Jejich bodnutí je bolestivé a může často způsobovat
alergickou reakci. V tropických oblastech jsou některé druhy muchniček přenašeči
nemocí. Jejich larvy se vyvíjí ve vodním prostředí a jsou striktně vázané na tekoucí
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vody. Larvy muchniček mají protáhlé tělo se soudečkovitým zadečkem, na jeho konci
se nachází věnec háčků, kterými se drobné larvy přichytávají na pevné podklady ve
vodě. Muchničky mají nápadnou, dobře oddělenou hlavu, na které se nacházejí dva
filtrační aparáty, pomocí nichž si filtrují jemnou potravu z vodního sloupce, jsou to
typičtí filtrátoři tekoucích vod. Živí se řasami, bakteriemi, prvoky apod.
Na našem území žije kolem 40 druhů muchniček. Larvy jsou striktně vázané
na tekoucí vody, kde jsou pevně přichycené k pevnému podkladu. V našich tekoucích
vodách můžeme najít například rody Simulium a Prosimulium.
K dalším méně známým čeledím tohoto podřádu patří pakomárcovití
(Ceratopogonidae), bahnomilkovití (Limoniidae), panožnatkovití (Pediciidae),
koutulovití (Psychodidae), tiplicovití (Tipulidae), koretrovití (Chaoboridae),
slídilkovití (Ptychoptera), komárcovití (Dixidae), kalužnatkovití (Thaumaieidae),
stroužilkovití (Anisopodidae), válečkovití (Cylindrotomidae) a přísalkovití
(Blephariceridae).
Krátkorozí (Brachycera)
Dalším podřádem dvoukřídlých jsou krátkorozí (Brachycera), dospělci této
skupiny mají dlouhá tykadla, tělo i křídla. Larvy mívají dobře vyvinutou hlavu, kukla
této skupiny bývá mumiová nebo volná. K čeledím, jejichž larvy se často vyvíjí ve
vodním prostředí, patří bráněnkovití (Stratiomyidae), ovádovití (Tabanidae),
kroužilkovití (Empididae), lupicovití (Dolichopodidae), pestřenkovití (Syrphidae),
vláhomilkovití (Sciomyzidae), břežnicovití (Ephydridae), mouchovití (Muscidae),
hnízdotvorkovití (Athericidae), výkalnicovití (Scatophagidae) a číhalkovití
(Rhagionidae).
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5 ZÁKLADY HYDROBIOLOGIE
Pavla Řezníčková

5.1 Podzemní vody
Jedním z významných vodních ekosystémů s velmi specifickými
environmentálními podmínkami jsou podzemní vody (Obr. 24). Za podzemní vody
považujeme veškerou vodu nacházející se pod povrchem země. Zahrnujeme sem i
prameny a hyporeál, tedy podříční dno. Voda se do podzemí dostává například
infiltrací srážkové vody a může zůstávat v mělké půdní vrstvě, případně se vsakuje
hlouběji do zásob podzemní vody, tzv. zvodní. Zvodeň je jednotné a souvislé
nahromadění vody v hornině v podzemních prostorách, tedy nějaké spojité těleso
vody. Pokud zvodeň není hluboko a je dostatečně propustná, lze do ní navrtat studnu
a vodu využívat jako pitnou nebo užitkovou. K odtoku z podzemních vod dochází
vytékáním vody na zemský povrch.
Stejně jako povrchové vody můžeme i podzemní vody rozdělit na stojaté a
proudící. Voda v podzemí může urazit i poměrně velké vzdálenosti, nebo může
zůstávat v podzemních zásobách, případně prosakovat do jiných vodních útvarů,
jakými jsou vodní toky či moře.

Obr. 24: Podzemní jezírko. Foto P. Řezníčková.
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5.1.1 Abiotické podmínky v podzemních vodách
V podzemních vodách existují velmi specifické environmentální podmínky. Je
zde relativně nízká a konstantní teplota vody, která většinou kopíruje průměrnou
teplotu na zemském povrchu. Podzemní vody mají relativně stálé chemické složení a
bývá zde i vyšší mineralizace, chemismus vody úzce souvisí se složením okolních
hornin. Zpravidla je zde velmi nízký obsah kyslíku, jeho množství se pohybuje
maximálně v jednotkách mg.l-1. V podzemních vodách bývá relativně vyšší obsah
oxidu uhličitého. Důležitým faktorem pro existenci organizmů je i omezený životní
prostor v podzemí, výjimkou jsou krasy.
V podzemních vodách jsou i omezené zdroje energie a potravy. Chybí zde
naprosto sluneční záření, a proto zde nežijí fotosyntetizující organizmy. Do podzemí
je i omezený vstup organických látek, což souvisí i s omezenými potravními zdroji.
Vyskytují se tu převážně jemné nebo ultrajemné organické částice.

5.1.2 Biota podzemních vod
Společenstvo organizmů podzemních vod nazýváme stygon. Na tyto
specifické podmínky musí mít organizmy, které zde žijí, různá přizpůsobení a
adaptace. Díky absenci světla nepotřebují živočichové žijící v podzemí žádné
světločivné orgány, proto mají většinou buď zakrnělé oči, nebo jim úplně chybí.
Nepotřebují ani pigmentovaný tělní pokryv, proto jsou většinou bezbarvé nebo bílé.
Převážně mívají prodloužené tělo a často bičíky. Nejdůležitější jsou pro ně smyslové
orgány, například chemotaktilní brvy, štětiny apod. Často mezi sebou komunikují
pomocí feromonů. Je pro ně také typická nízká pohyblivost, což představuje adaptaci
na nízký obsah kyslíku. V rozmnožovacím cyklu u nich zpravidla neexistuje sezónnost,
většinou se mohou rozmnožovat po celý rok. Vzhledem k omezeným potravním
zdrojům se tito živočichové většinou živí jako všežravci, nejčastěji jsou to sběrači
jemné organické hmoty nebo seškrabávači nárostů, v podzemních vodách
samozřejmě nechybí ani predátoři.
Ve společenstvu podzemních vod nemají zastoupeni fotosyntetizující
organizmy, kvůli absenci světla. Z autotrofních organizmů zde najdeme především
železité a manganové baktérie.
Ze skupiny heterotrofních organizmů zde žije poměrně široké spektrum
taxonů. Běžní jsou zástupci korýšů (Crustacea), a to především skupina plazivek
(Harpacticoida), dále se zde vyskytují i podzemní buchanky (Acanthocyclops
sensitivus). Z větších zástupců korýšů zde najdeme bezkrunýřku slepou (Bathynella
natans), která je považována za glaciální relikt a byla u nás poprvé objevena ve
studni. Běžným zástupcem našich podzemních vod je blešivec (Niphargus sp.), který
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obývá různé typy podzemních vod a v ČR je velmi běžný. Dalšími obyvateli
podzemních vod jsou lasturnatky (Ostracoda). V podzemních vodách najdeme i
zástupce kmene měkkýšů (Mollusca), především se jedná o čeleď praménkovití
(Hydrobiidae). Další skupinou, kterou nacházíme v podzemních vodách, jsou
máloštětinatí (Oligochaeta) a mnohoštětinatí červi (Polychaeta). Jedním ze zástupců
je například máločlenka sladkovodní (Troglochaetus beraneckii), třetihorní druh,
který přešel z moří do pozemních vod a vyskytuje se i v ČR. Dalším druhem je
rournatec jeskynní (Marifugia cavatica), žijící v Dinárském krasu ve vápenatých
schránkách. V podzemních vodách najdeme i zástupce pijavic (Hirudinea). Je jím
například pijavka Dina absoloni, žijící také v Dinárském krasu.
Kromě bezobratlých živočichů se v podzemních vodách vyskytují i obratlovci.
Žijí zde některé druhy slepých ryb, jako je druh tetra slepá (Astyanax jordani),
jeskyňovka jeskynní (Lucifuga subterranea) a hrdlořitka jeskynní (Amblyopsis
spelaea).
Dále zde najdeme i zástupce obojživelníků (Amphibia), známým je např.
macarát jeskynní (Proteus anguinus).

5.2 Stojaté vody
Ekosystémy stojatých vod tvoří velmi heterogenní celky. Jejich
environmentální podmínky jsou podmíněny lokálními, geografickými a klimatickými
parametry. Z fyziogeografického hlediska můžeme vodní útvary rozdělit na různé
typy, základní člěnění je na přirozená a umělá jezera. K přirozeným jezerům řadíme
útvary různého původu, například jsou to ledovcová, tektonická, pobřežní, poříční,
vulkanická a krasová jezera. Z celosvětového hlediska zaujímají největší počet i
plochu jezera glaciálního původu. Na druhém místě jsou jezera vzniklá tektonickou
činností. Poměrně početnou skupinou jsou poříční jezera, která ale zaujímají malou
celkovou plochu. K malým vodním útvarům přirozeného původu řadíme tůně, které
opět mohou být různého původu, například poříční, nebeské, permanentní a
temporální.
Velmi důležitou roli hrají v přírodě i umělé vodní plochy, v našich
podmínkách jsou to nejčastěji rybníky (Obr. 25), přehradní nádrže, umělé tůně, kam
patří lomy a pískovny a jiné typy nádrží. Jezera a rybníky můžeme klasifikovat podle
velikosti jejich plochy, hloubky a dalších parametrů, od kterých se pak odvíjí i jejich
charakter, abiotické a biotické podmínky.
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5.2.1 Abiotické faktory stojatých vod
Stojaté vody rozděluje na eustatické a astatické. Eustatické jsou vody stálé,
u kterých dochází k minimálnímu kolísání hladiny během roku. Astatické vody jsou
charakterizované jako nestálé, dochází u nich k velkému kolísání hladiny a jejich
existence je časově omezena vlivem lokálních podmínek.
Pro stojaté vody je typické, že jsou to systémy s relativně uzavřeným cyklem.
Pro ekosystémy stojatých vod je určující dotace vodou, ke které dochází hlavně
prostřednictvím srážek, přítoku nebo z podzemních vod. Dalším určujícím
ukazatelem jsou ztráty vody, vznikající odtokem nebo odparem. Tyto faktory pak
mají největší dopad na chemismus vody v daných nádržích.

5.2.2 Prostředí stojatých vod
Stojaté vody tvoří velmi různorodé ekosystémy, které z obecného hlediska
můžeme rozčlenit na několik typů životních prostorů neboli habitatů, každý z nich
potom obývají specifické biocenózy.

Obr. 25: Rybník Sykovec, Tři Studně. Foto T. Brabec.

Pelagiál
Jedním z důležitých habitatů ve stojatých vodách je volný vodní sloupec,
který je běžně v hydrobiologii nazýván jako pelagiál. Můžeme jej rozdělit na tři části
epilimnion, metalimnion a hypolimnion (Obr. 26). Horní dobře prosvětlenou část
nazýváme epilimnion, je to eufotická vrstva, ve které je dostatečné množství světla,
proto tam najdeme autotrofní organizmy a může tam probíhat fotosyntéza. Mocnost
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epilimnia závisí na lokálních podmínkách, hlavně na průhlednosti vody. Střední část
volné vody tvoří metalimnion, jinými slovy je to skočná vrstva (termoklina), v této
vrstvě dochází k výrazné změně abiotických i biotických podmínek. Ve spodní části
nádrže se nachází hypolimnion, kde je nedostatek světla a fotosyntéza zde nemůže
probíhat.

Obr. 26: Rozdělení nádrže na epilimnion, metalimnion a hypolimnion.

Ve volném vodním sloupci žijí především společenstva planktonu a nektonu.
Za plankton považujeme organizmy, které se volně vznáší ve vodním sloupci.
Vzhledem ke své velikosti má plankton velmi omezenou možnost aktivního pohybu,
a proto není schopen aktivně překonávat větší proudění vody. Součástí planktonu ve
sladkovodních ekosystémech je široké spektrum organizmů, k těm nejmenším patří
bakterie, jednobuněční prvoci, řasy a sinice. Z větších zástupců sem zařazujeme
mnohobuněčné řasy a živočichy. Plankton můžeme rozdělit z několika různých
hledisek například podle taxonomického zařazení, velikosti nebo podle prostředí, ve
kterém žije. Základní rozdělení planktonu je na rostlinnou složku, tedy fytoplankton
a drobné planktonní živočichy, tj. zooplankton. Fytoplankton tvoří sinice, řasy a
někteří fotosyntetizující prvoci. Jako příklad běžně se vyskytujících zástupců
zooplanktonu můžeme uvést vířníky (Rotifera), buchanky (Copepoda) a perloočky
(Cladocera).
Díky omezené možnosti pohybu najdeme planktonní organizmy převážně ve
stojatých vodách nebo pomalu tekoucích řekách. Ve stojatých vodách často tvoří
hlavní produkční složku a jsou velmi důležitou součástí potravních řetězců a
přirozené potravy ryb. Znalost planktonu je proto důležitá i z praktického hlediska,
například v rybářském hospodaření.
Další součástí volného vodního sloupce je nekton, řadíme k němu větší
živočichy, kteří jsou schopni aktivního pohybu a mohou aktivně překonávat proudění
vody plaváním. Nekton nacházíme jako běžnou součást všech ekosystémů stojatých
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i tekoucích vod. Nejznámějšími zástupci nektonu jsou ryby, z bezobratlých sem
můžeme zařadit například larvy i dospělce brouků a ploštice.
Bentál
Důležitou zónou stojatých vod je dnová část neboli bentál, který často tvoří
rozsáhlý mělký litorál a dále pak v hluboké části nádrže profundál. Za litorál
označujeme příbřežní prosvětlenou zónu bentálu, která zhruba odpovídá epilimniu
(Obr. 27). Jeho charakter a rozsah je dán morfologií nádrže a propustností vody pro
světlo. Pokud je litorální zóna vytvořena, tak bývá důležitou součástí těchto
ekosystémů a bývá zarostlá rostlinami. V hluboké profundální části nádrží chybí
světlo a její oživení je výrazně chudší.

Obr. 27: Příklad litorální zóny zarostlé rostlinami. Foto T. Brabec.

Dnová část vodních ekosystémů bývá velmi hojně oživena různými skupinami
organizmů, souhrnně jim říkáme bentos. K bentosu řadíme široké spektrum
organizmů od bakterií a prvoků až po větší živočichy, jako jsou například vodní larvy
hmyzu. Bentos rozdělujeme na dvě základní složky, a to rostlinnou (fytobentos) a
živočišnou (zoobentos). Rostlinnou složku neboli fytobentos tvoří například nárosty
sinic, řas nebo rozsivek. Tato nárostová společenstva se také označují pojmem
perifyton. K zoobentosu řadíme například larvy hmyzu vyvíjející se ve vodním
prostředí (jepice, chrostíky, pakomáry, atd.), patří sem ale i vodní plži, mlži nebo
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červi. Makrozoobentos obývá téměř všechny typy vodních biotopů a je velice
důležitou součástí vodních společenstev a potravních řetězců, často se využívá i pro
tzv. bioindikaci.

5.2.3 Stratifikace a míchání stojatých vod
Ve stojatých vodách v našich podmínkách dochází během roku zpravidla ke
dvěma mícháním vodního sloupce, na jaře a na podzim, v létě a zimě k vertikální
stratifikaci. Obr. 28 znázorňuje typický průběh vertikální stratifikace rozpuštěného
kyslíku, oxidu uhličitého a teploty vody v době letní stagnace ve vodní nádrži
s vysokou produktivitou. V horní dobře prosvětlené vrstvě epilimnia bývá dostatečné
množství rozpuštěného kyslíku a nejvyšší teplota vody, naopak je zde nízká
koncentrace oxidu uhličitého. V další vrstvě, tedy v metalimniu dochází k prudkému
poklesu teploty a obsahu rozpuštěného kyslíku, proto se této vrstvě říká i skočná. To
v jaké hloubce ji najdeme, závisí především na průhlednosti vody. Ve spodní části
nádrže je vrstva hypolimnia, kde je nejnižší teploty vody (kolem 4 oC) a nízká
koncentrace rozpuštěného kyslíku. V letním období může u organicky zatížených
nádrží docházet v blízkosti dna i ke kyslíkovým deficitům.

Obr. 28: Typický průběh vertikální stratifikace rozpuštěného kyslíku, oxidu uhličitého
a teploty v období letní stagnace (převzato z Lellák a Kubíček, 1992).
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Na podzim dochází k cirkulaci vody, kdy vlivem změn teploty a větru
nastane promíchání celého vodního sloupce. V celé nádrži je pak konstantní teplota
a dostatečné množství kyslíku.
V zimním období dochází opět k rozvrstvení vody neboli zimní stagnaci.
Nejnižší teplota vody přibližně kolem 0 oC je ve vrchní vrstvě nádrže. Množství
rozpuštěného kyslíku závisí na přítomnosti ledu, případně na jeho mocnosti a
prostupnosti pro světlo. Ve spodní části nádrže dosahuje teplota vody 4 oC, množství
kyslíku bývá zpravidla nízké, opět může docházet až ke kyslíkovým deficitům.
Na jaře, kdy teplota vody dosáhne v celé nádrži 4 °C, opět dojde (působením
větru) k promíchání celého vodního sloupce, takže i množství kyslíku je potom
konstantní v celé nádrži.
Vodní útvary lze podle četnosti a charakteru míchání vodního sloupce
(mikce) rozdělit na několik typů. V případě holomiktických nádrží se promíchává celé
tělo nádrže, to je nejčastější u malých nádrží, jako jsou rybníky, tůně a menší jezera.
U meromiktických nádrží se promíchává jen svrchní vrstva a hluboká část nádrže
(profundál) zůstává stabilní. Příkladem tohoto typu míchání jsou hluboká tektonická
nebo slaná jezera. Důležitá je i četnost míchání během roku. Monomiktická jezera
se míchají pouze jedenkrát ročně, příkladem jsou třeba arktická jezera. V našich
podmínkách, tedy v mírném pásmu, převažují dimiktická jezera, která se míchají
dvakrát za rok. Posledním typem jsou polymyktická jezera, která se promíchají
vícekrát za rok, což je typické pro tropická nebo mělká jezera.

5.2.4 Trofie stojatých vod
Trofie neboli úživnost vody je určována množstvím živin. Vodní ekosystémy
se rozdělují podle obsahu živin na tři základní skupiny. Oligotrofní jsou vody s malým
obsahem živných látek. Vody se středním obsahem živných látek označujeme za
mezotrofní a vody s vysokým obsahem živných látek za eutrofní.
Oligotrofní jezera
Pro oligotrofní jezera je charakteristické malé množství živin. Oligotrofní
nádrže (Obr. 29) jsou vodní útvary s velmi dobrou průhledností, která může
dosahovat i více než 3 m. Ve vrstvě epilimnia dochází k malé produkci organické
hmoty. Díky tomu je i roční přírůstek sedimentů malý. V těchto nádržích bývá po
celou sezonu, a to v celém vodním sloupci dostatečné množství rozpuštěného
kyslíku. Abundance organizmů bývá zpravidla nízká, ale společenstva jsou druhově
bohatá. V pelagiálu i bentálu převažují organizmy, které preferují nižší teplotu a
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dostatečné množství kyslíku. Tento typ nádrží najdeme především v horských
oblastech.

Obr. 29: Příklad oligotrofního jezera. Foto P. Řezníčková.

Eutrofní nádrže
Opakem oligotrofních nádrží jsou nádrže eutrofní (Obr. 30), které jsou
bohaté na živiny a v nichž probíhá silná organická produkce. K vysoké produkci
organické hmoty dochází v trofogenní vrstvě vody. Pro takové nádrže je typický
bohatý „déšť“ mrtvého planktonu a zvýšený přísun organické hmoty z vegetace
v litorálu. V letním období je typické bujení fytoplanktonu, tzv. vodní květ, který
způsobují především sinice. Pro takové nádrže je typická malá průhlednost vody a
její špatná kvalita. V hlubších částech nádrže často klesá množství kyslíku; k tomuto
jevu dochází nejčastěji v zimním a v letním období. Pro eutrofní vody jsou typické
vysoké abundance organizmů, ale velmi nízká druhová diverzita; většinou výrazně
dominuje jen několik málo druhů. V bentálu žijí většinou pouze euryoxybiontní
organizmy, tedy, ty které mají nízké nároky na koncentraci kyslíku a tolerují i vyšší
teploty (Chironomus, Tubifex, Chaoborus).
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Obr. 30: Příklad eutrofizované nádrže s vodním květem. Foto P. Řezníčková.

Produkce stojatých vod
Primární produkce v různých typech jezer se liší, protože závisí především na
charakteru jezera, jeho úživnosti a průhlednosti vody. Ve velmi čistých horských
jezerech, která mají velkou průhlednost a jsou málo úživná, probíhá fotosyntéza až
do velkých hloubek, ale v mnohem nižší intenzitě. Výzkumy ukázaly, že v italském
jezeře Lago di Garda sice probíhá fotosyntéza až do hloubky 30 m, ale v důsleku
malého množství živin je zde poměrně malé množství autotrofních organizmů.
Opakem jsou pak eutrofizovaná jezera s velkým množstvím živin. U nich dochází k
omezenému pronikání slunečního záření vlivem nízké průhlednosti vody, takže
fotosyntéza může probíhat pouze do malých dobře prosvětlených hloubek. Přesto se
zde většinou vyskytuje velké množství autotrofních organizmů, jako jsou sinice a
řasy.
V oligotrofních a eutrofních jezerech dochází k odlišnému průběhu některých
fyzikálně chemických faktorů ve vertikálním profilu nádrže. V čistých nádržích
oligotrofního typu bývá po celý rok vodní sloupec dobře prokysličený, teplota ve
svrchní vrstvě nedosahuje vysokých hodnot, pouze ojediněle v letním období může
přesáhnout 20 oC. Nežije zde mnoho primárních producentů, proto se tyto nádrže
vyznačují nízkou produktivitou. Nevzniká velké množství organické hmoty a roční
přírůstek sedimentů je velmi malý. V případě eutrofizovaných jezer je situace
naprosto odlišná. V letním období může teplota v epilimniu výrazně přesahovat 20
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C (někdy se může blížit ke 30 oC), což může být pro některé organizmy letální.
S vysokou teplotou pak souvisí i problémy s kyslíkovým režimem, protože u dna
nádrže může docházet ke kyslíkovým deficitům. V epilimniu často dochází během
světlé části dne, kdy probíhá fotosyntéza, až k několikanásobnému přesycení vody
kyslíkem. Naopak v noci, kdy u primárních producentů převažuje respirace, množství
rozpuštěného kyslíku často prudce poklesá. Díky dostatečnému množství živin (tedy
naprosto ideálním podmínkám) dochází v eutrofizovaných nádržích v letním období
k velkému rozvoji sinic a řas. Vzniká tak obrovské množství organické hmoty a tím
dochází i k rychlému nárůstu sedimentů ve dnové části nádrže.

Dystrofní nádrže
Zvláštním typem vodních útvarů jsou dystrofní nádrže, které mají velmi
specifické podmínky. Je pro ně charakteristické kyselé pH a velká průhlednost vody,
tyto nádrže působí dojmem čisté vody. Voda však obsahuje vysoký podíl huminových
látek v koloidním stavu, které způsobují žlutohnědé až hnědé zbarvení vody. Jsou
velmi chudé na sloučeniny N, P a Ca. Díky těmto mimořádným podmínkám
osidlují dystrofní nádrže specifická společenstva. Obecně lze konstatovat, že jejich
oživení je velmi chudé. Najdeme zde pouze organizmy, které jsou schopné přežít
nízké pH. Organizmy, které potřebují vápník, tedy ty, které mají nějaké vnější
vápenité schránky nebo kostru, se zde nevyskytují. V kyselých vodách také chybí
živočichové s vnějšími tracheálními žábrami. Je zde omezený rozvoj fytoplanktonu
(řas a sinic) a chudý je i výskyt zooplanktonu a zoobentosu. Ve vodovodním sloupci
často dominují perloočky Ceriodaphnia, Chydorus a Polyphemus. V bentosu žijí
především zástupci pakomárů rodu Chironomus nebo máloštětinatí červi rodu
Tubifex.

5.2.5 Organizmy stojatých vod
Organizmy ve stojatých vodách můžeme rozdělit podle zdroje energie, který
využívají ke svému životu. Na začátku potravních řetězců stojí primární producenti,
což jsou vždy autotrofní organizmy. Tyto organizmy získávají uhlík z anorganických
látek (zpravidla z oxidu uhličitého) a syntetizují si z něj uhlíkaté řetězce. Autotrofní
organizmy jsou tedy nezávislé na vnějších zdrojích organických látek. K autotrofním
organizmům ve stojatých vodách patří například zástupci fytoplanktonu, kteří se
vyskytují ve vodním sloupci (sinice a řasy). K dalším autotrofům řadíme i sinicové a
řasové nárosty na dně nebo na pevných předmětech (perifyton). Velmi důležitou
součástí rostlinných společenstev jsou vyšší rostliny (makrofyta), které se v případě
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stojatých vod uplatňují především v litorální zóně. Chemoautotrofní organizmy
zastupují bakterie.
Na primární producenty navazují v potravních řetězcích konzumenti, kteří
mají heterotrofní způsob výživy; to znamená, že nedokáží syntetizovat organické
látky a jako zdroj uhlíku využívají organické látky vytvořené jinými organizmy. Ke
konzumentům řadíme zooplankton, makrozoobentos a bezobratlé nektonu. Ve
vodním sloupci najdeme především vířníky a drobné korýše, tedy buchanky a
perloočky. Zooplankton se po většinu roku zdržuje volně v pelagiálu a zimu přečkává
zahrabaný v substrátu dna. Jako součást planktonu se mohou objevit i první stádia
larev pakomárů (Chironomidae). K bentickým konzumentům patří larvy pakomárů,
červi, měkkýši, atp. Další důležitou součástí potravních řetězců představují ve
stojatých vodách predátoři. Z menších zástupců sem patří pijavky, larvy vážek a larvy
i dospělci některých brouků. K velkým predátorům, kteří stojí na vrcholu potravních
řetězců, řadíme dravé ryby a rybožravé ptáky a obratlovce.
Do skupiny konzumentů patří i destruenti (dekompozitoři).

5.3 Tekoucí vody
Tekoucí vody jsou velmi specifické vodní ekosystémy, zařazujeme k nim malé
potoky, bystřiny, řeky ale i veletoky. Na našem území zaujímají nejvyšší procento
délky říční sítě drobné vodní toky, a to kolem 80%. Jsou to otevřené systémy, které
mají lineární charakter s převládajícím jednosměrným prouděním. Díky tomuto jevu
umožňují migraci organizmů mezi mořem a sladkou vodou. Často je pro ně v našich
zeměpisných podmínkách charakteristický i rozkolísaný hydrologický režim, kdy
dochází ke střídání vysokých a nízkých průtoků. První z extrémů (povodně) je na
našem území častější spíše v jarním období, kdy dochází k tání sněhu a bývají
zpravidla i vyšší srážkové úhrny. Dalším extrémem je vysychání, ke kterému v našich
podmínkách dochází nejčastěji v obdobích chudších na srážky a vyšší teploty, tedy
koncem léta.
Nicméně celkové úhrny srážek během roku a také jejich rozložení během
roku se mění. Pro některé toky je typické nestabilní dno. K přísunu látek do určitých
částí toku dochází hlavně přítokem nebo splachy z okolního terestrického prostředí
a k jejich ztrátám potom převážně odtokem. Ve srovnání se stojatými vodami jsou
toky v úzkém kontaktu s terestrickým prostředím, což znamená, že vodní tok a jeho
povodí tvoří propojený komplex, ve kterém dochází ke komunikaci a výměně látek.
Environmentální podmínky v tocích jsou ovlivňovány celým souborem vlivů.
Jsou to především charakter povodí a jeho geologické podmínky. Důležité jsou i
klimatické podmínky, využívání okolní krajiny (land use) a další antropogenní vlivy.
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Všechny vnější podmínky pak následně ovlivňují podmínky v toku: hydrologický
režim, morfologii koryta, charakter substrátu, fyzikálně-chemické podmínky, jako je
například teplota vody, vodivost, pH, množství živin i polutantů. Všechny tyto faktory
ovlivňují společenstva organizmů, které v tocích žijí, jejich taxonomické složení,
abundanci i funkční strukturu.

Obr. 31: Bezejmenný potok, Národní park Šumava. Foto P. Řezníčková.

5.3.1 Abiotické podmínky v tekoucích vodách
Proudění vody
Jednou z velmi důležitých vlastností ekosystémů tekoucích vod je, že zde
převažuje jednosměrné proudění, což má naprosto zásadní vliv na další fyzikální a
chemické parametry vody. Pro život organizmů je důležitý zejména charakter
proudění. Velmi vzácné je v přírodě laminární proudění, mnohem častější je tzv.
turbulentní proudění. V tocích se střídají různé typy habitů, střídají se lotické úseky
(riffles), což jsou peřejnaté úseky s turbulentním charakterem proudění (Obr. 32),
s úseky lenitickými (pools), což jsou velmi málo proudivé úseky. Mírně proudné
úseky se pak označují jako „runs“.
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Obr. 32: Turbulentní proudění (bezejmenný potok u obce Bransouze). Foto P.
Řezníčková.

Rychlost proudění
Další velice důležitou charakteristikou tekoucích vod je i rychlost
vodovodního proudu, která závisí především na spádu toku, charakteru dna a
morfologii koryta. Rychlost proudění v toku se mění jak v podélném, tak i příčném
profilu, nejvyšší rychlost je zpravidla v proudnici přibližně ve 40% pod vodní hladinou.
Nižší rychlosti proudění bývají u hladiny, v příbřežní části a v blízkosti obtékaných
těles, kde se zpravidla nachází zóna klidné vody. Nejvyšší rychlosti proudění bývají
v tocích s kamenitým dnem a velkým spádem, rychlost proudění se zde pohybuje
kolem 1,2 m.s-1. Příkladem jsou prudce tekoucí potoky a bystřiny v horských
oblastech, kde bývá velký spád dna, často zde převažuje balvanitý a kamenitý
substrát, koryto toku bývá zpravidla přímé. V podélném profilu toku zpravidla
dochází v přirozených podmínkách ke snižování spádu, charakter substrátu se
postupně mění na jemnější s převahou hrubého a jemného štěrku. V případě
štěrkovitého dna se rychlost proudění pohybuje kolem 0,4 m.s-1. Směrem k dolním
partiím toku se stále snižuje spád koryta toku i zrnitost substrátu, což má za následek
stále klesající rychlost proudění. V případě středně hrubého písku se udává rychlost
proudění kolem 0,2 m.s-1. Nejnižší hodnoty rychlosti proudění (asi 0,1 m.s-1)se pak
vyskytují v dolních částech toků, kde na dně převažuje bahnitý nebo jílovitý substrát
a spád toku je velmi malý. Jako příklad si můžeme uvést dolní úseky velkých
evropských řek Dunaj nebo Labe.
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Teplota vody
Teplota vody představuje naprosto zásadní faktor, který významně ovlivňuje
další fyzikálně-chemické, biochemické a biologické pochody v akvatických
ekosystémech. Úzce souvisí například s kyslíkovým režimem. V tocích dochází ke
kolísání teplot jednak během sezony, ale i během jednoho dne. K nejmenším
změnám dochází v prameništích, kolísání teploty zde dosahuje rozpětí do 5 °C. V
horních úsecích toků dochází k ročním výkyvům do 10 °C, ve středních úsecích toků
nad 10 °C. V dolních úsecích toků roční výkyvy teploty vody obvykle přesahují 15 °C.
Velký význam pak mají extrémně vysoké letní teploty, které často způsobují oteplení
vody přesahující 25 oC.
Charakter substrátu
Důležitým faktorem vodních toků je také charakter a hrubost substrátu dna.
Typy substrátu můžeme klasifikovat do několika skupin podle velikosti částic.
Nejjemnější substrát je tvořen kalem, bahnem nebo jílem se zrnitostí částic do 0,063
mm (tzv. pelal). Písčité sedimenty s velikostí částic mezi 0,063 a 2,0 mm označujeme
jako psammal. Velikost zrna u jemného štěrku a detritu (akalu) se pohybuje mezi 2 a
20 mm. Substrát větší než 20 mm (hlavně kameny a balvany)je potom lithal.
Substrátem pro život organizmů můžou být i řasy a vyšší rostliny, tzv. phytal.
Součástí substrátu jsou často také zbytky rostlinné a dřevní hmoty.
Řád vodního toku
Řád vodního toku je vlastně vyjádření hierarchie vodních toků v rámci říční
sítě. V současné době existuje asi 11 různých klasifikací řádů vodních toků.
V hydrobiologii se velmi často používá tzv. Strahlerova klasifikace (1957), jejímž
principem je označování úseků vodních toků po jejich soutoky. Pramenné úseky
neboli zdrojnice nesou označení 1. řádu toku, při soutoku dvou úseků vodních toků
stejného řádu vznikne vodní tok o jeden řád vyšší. Při soutoku dvou úseků vodních
toků odlišného řádu se zachovává číslo vyššího řádu, který se však nenavyšuje. Pokud
se například stékají toky prvního a druhého řádu, úsek pod jejich soutokem je
druhého řádu.
Habitaty
Prostředí tekoucích vod můžeme rozdělit na několik odlišných životních
prostorů. Ve volné vodě neboli reopelagialu najdeme především společenstva
reo(potamo)planktonu a nektonu. Na povrchové vrstvě dna neboli bentálu žije
společenstvo bentos. Dalším specifickým životním prostorem je tzv. podříční dno
neboli hyporeál, které obývá společenstvo hyporeosu.
64

5.3.2 Podélný profil toku
Toky můžeme v podélném profilu rozdělit z několika různých hledisek.
V hydrobiologii je velice používané takzvané ekologické členění, kdy tok rozdělujeme
na tři základní úseky. Horním částem toku, tedy pramenné zóně, říkáme krenální
zóna. Střední části toků tvoří ritrál a dolní úseky toků potamal.
Velmi používaným dělením toků je členění na rybí pásma podle tzv. vůdčího
rybího druhu, kterému dané podmínky prostředí nejlépe vyhovují. Horní úseky toků
jsou označovány jako pásmo pstruhové. Zařazujeme sem rychle proudící potoky a
bystřiny. Na pstruhové pásmo pak navazuje pásmo lipanové, což jsou středně až
rychle tekoucí podhorské potoky a úseky řek. Dalším pásmem je pásmo parmové,
tvořené rychle tekoucími úseky řek. Čtvrtým pásmem je pásmo cejnové, tvořené
pomalu tekoucími dolními úseky řek a veletoky.
Abiotické a biotické podmínky v krenálu
Toky začínají pramennou oblastí, kterou nazýváme krenál, který ještě
můžeme rozdělit na vlastní pramen neboli eukrenal a hypokrenal, tvořený
pramennou stružkou. Pramen (Obr. 33) může mít různý charakter, a to buď
přepadavý (reokrenní) nebo mokřadní (heleokrenní), dalším běžným typem je pak
tůňkový (limnokrenní) pramen.
Eukrenal vlastně tvoří přechodovou zónu mezi podzemními a povrchovými
vodami, ale není to typický ekoton. Pro eukrenál je v našich podmínkách obvyklá
nízká a stálá teplota vody, výjimkou jsou ale horké prameny, které se však na našem
území téměř nevyskytují. Pro prameny jsou charakteristické primárně nízké
koncentrace rozpuštěného kyslíku, podle typu pramene pak dochází k různě
rychlému dosycování vody kyslíkem. Naopak zde bývá často vyšší koncentrace
rozpuštěného oxidu uhličitého a také vyšší mineralizace vody; zdrojem těchto
minerálních látek jsou podzemní vody. V této části toku se díky dostatku světla již
začínají objevovat první primární producenti, podle typu a míry mineralizace zde
mohou žít různá specifická společenstva. Občas se zde mohou vyskytovat
stygobiontní a stygofilní organizmy, pocházející z podzemí. Můžeme zde nalézt
například rod blešivce Niphargus, který žije typicky v podzemních vodách. Nicméně
v těchto částech najdeme i organizmy typické pro nižší úseky toku jako blešivec rodu
Gammarus.
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Obr. 33: Studánka Barborka, Tři Studně. Foto T. Brabec.

Na eukrenál navazuje pramenná stružka neboli hypokrenál, tato část je
obvykle ještě málo vodná. Teplota vody bývá nízká a blízká teplotě pramene,
v letním období zpravidla dosahuje maximálně 14 °C. Nedochází zde k velkému
dennímu ani meziročnímu kolísání teplot vody. V této části toku bývá ve vodě již
více rozpuštěného kyslíku než ve vlastním prameni.
Biocenóza pramenné stružky bývá pestřejší než v podzemních vodách,
typickými obyvateli společenstva hypokrenálu jsou například rozsivky druhu
Diatoma hiemale, dalším běžným zástupcem je plž praménka rakouská (Bithynella
austriaca) nebo ploštěnka horská (Crenobia alpina). Obecně můžeme říci, že
společenstva pramenišť jsou poměrně chudá, k dalším organizmům pramenných
oblastí patří některé vodní larvy hmyzu, jako například larvy pakomárců rodu Dixa.
Dále se zde mohou vyskytovat larvy chrostíků Lepidostoma hirtum nebo larvy
pošvatek rodu Leuctra. Časté zde jsou i semiakvatické druhy jako strunovec vodní
(Gordius aquaticus).
Abiotické a biotické podmínky v ritrálu
Na krenální zónu navazuje ritrál (Obr. 34), do této kategorie nejčastěji
zařazujeme potoky, říčky a horní úseky toků. Ritrální zónu můžeme rozdělit na další
tři části, a to epiritrál, metaritrál a hyporitrál. V této části toků zpravidla
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dominuje hrubý substrát, převažují zde hlavně kameny a štěrk. Spád toku a
rychlost zde bývají obvykle vysoké. V ritrálním pásmu je ve vodě zpravidla
dostatečné množství rozpuštěného kyslíku.

Obr. 34: Příklad ritrálního pásma toku. Foto P. Řezníčková.

V této části toku jsou hojné organizmy, které mají vysoké nároky na kvalitu
vody a obsah kyslíku a jsou proudomilné (reofilní). Organizmy žijící v prudce
tekoucích vodách jsou tvarem těla přizpůsobeny velkým rychlostem proudění.
Hojně zde žijí larvy jepic, pošvatek a chrostíků. Typickým plžem tohoto pásma je
kamomil říční (Ancylus fluviatilis), který má hydrodynamický tvar ulity,
přizpůsobený na vysoké rychlosti proudění vody. Další adaptaci na proudění vody si
vytvořily například jepice z čeledi Heptageniidae, které mají dorzoventrálně
zploštělé tělo a silné nohy zakončené drápky. V této části toku zpravidla úplně chybí
pravý plankton.
Epiritrální zóna odpovídá hornímu úseku pstruhového pásma, letní teploty
zde zpravidla nepřesahují 16 °C. Z ryb zde můžeme najít především pstruha
obecného (Salmo trutta morpha fario), střevli potoční (Phoxinus phoxinus) nebo
vranku obecnou (Cottus gobio). Ze zástupců rostlinné říše se zde vyskytují
především mechorosty a na jaře také nárosty rozsivek. Metaritrál odpovídá
dolnímu úseku pstruhového pásma, jeho letní teplotní maxima zpravidla
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nedosahují hodnot přes 18 °C. Biota tohoto pásma je velmi podobná
předcházejícímu pásmu.
Hyporitrální zóna odpovídá lipanovému pásmu. Teplota vody v těchto
úsecích v létě zpravidla nepřesahuje 22 °C. Vůdčím druhem ryb je zde lipan
podhorní (Thymallus thymallus), častá je i vranka obecná (Cottus gobio), střevle
potoční (Phoxinus phoxinus) a ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus). Dále
se v tomto pásmu vyskytují ještě pstruh obecný a jelec proudník (Leuciscus
leuciscus).
Abiotické a biotické podmínky v potamálu
Posledním pásmem je potamál (Obr. 35), který můžeme stejně jako
v předchozích případech rozdělit na další části. Střední úseky řek tvoří epipotamální
zónu, dolní toky řek označujeme jako metapotamal a veletoky hypopotamal, v této
části se již objevuje brakická voda. Letní teploty v potamální části velmi často
přesahují 20 °C a u dna může docházet i ke kyslíkovým deficitům. Proudění je zde
pomalejší díky malému spádu, substrát dna má obvykle písčitý až bahnitý
charakter. Pro tuto zónu jsou typické eurytermní až polystenotermní druhy, to
znamená druhy se širokou ekologickou valencí vůči teplotě.
Epipotamal odpovídá parmovému rybímu pásmu. Z rybího společenstva zde
můžeme najít především parmu obecnou (Barbus barbus), jelce tlouště (Squalius
cephalus), podoustev říční (Vimba vimba), hrouzka obecného (Gobio gobio),
mřenku mramorovanou (Barbatula barbatula) nebo ostroretku stěhovavou
(Chondrostoma nasus). Rostlinná biocenóza je zde obvykle poměrně bohatá,
nevyskytují se hojné řasové nárosty, submerzní vyšší rostliny, emerzní rostliny
v reální části a také potamoplankton. Z bezobratlých se vyskytují například zástupci
houbovců, mechovek, máloštětinatinatých červů, plžů, mlžů a různého hmyzu.
Metapotamal odpovídá cejnovému pásmu s typickými rybími druhy kapr obecný
(Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), plotice obecná (Rutilus rutilus),
perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus) a další. Oživení je zde velmi
podobné jako v epipotamálu, hojně se zde vyskytují larvy pakomárů. Hypopotamal
je brakická voda a odpovídá tzv. platýzovému pásmu.
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Obr. 35: Příklad nebroditelného toku, řeka Vltava nedaleko obce Vrané. Foto P.
Řezníčková.

5.3.4 Drift
Drift, respektive driftující organizmy, můžeme označit českým termínem
snos. Lze jej vlastně chápat jako pasivní pohyb organizmů ve vodním sloupci toku.
V říčním ekosystému má velmi důležitou funkci sukcesního a udržovacího
mechanismu. Můžeme rozlišit několik typů driftu: emergentní, terestrický,
katastrofický a organický (živé nebo topící se organizmy). Kromě poproudového
driftu existuje i aktivní protiproudová migrace, v tomto případě vodní bezobratlí
aktivně překonávají proud lezením nebo plaváním.
Příčiny driftu mohou být různé, často jsou to například změny průtoku, a to
ať už se jedná o minima a maxima. Dalšími důvody mohou být ledové dřenice. Larvy
hmyzu se často dostávají do driftu před emergencí, tj. líhnutím včetně kuklení.
Potom se mohou líhnout přímo z hladiny, což je časté u jepic, anebo aktivně vylézají
na souš. Dalším impulsem k driftu může být rozmnožování, vlastní aktivní hledaní
sexuálního partnera a kopulace nebo ovipozice, tj. kladení vajíček. Dalším častým
důvodem jsou vnitro a mezidruhové vztahy, například vysoký kompetiční a predační
tlak na lokalitě.
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5.3.5 Organizmy tekoucích vod
Stejně jako v jiných typech ekosystémů je i v tekoucích vodách důležitým
zdrojem energie světlo a teplo ze slunečního záření. Velmi podstatnou roli (hlavně
v horních částech toků) hraje i allochtonní organická hmota, jejímž zdrojem je
okolní prostředí toku. Dalším typem organické hmoty je autochtonní, to je
organická hmota vyprodukovaná přímo v daném toku primárními producenty,
kterými mohou být nárosty řas nebo makrofyta. Pro fytobentos tekoucích vod se
často používá výraz perifyton, jsou to různé nárosty, které tvoří hlavně primární
producenti. Na dalším stupni potravního řetězce stojí konzumenti, kam zařazujeme
například makrozoobentos, potamoplankton nebo nekton. Dalším důležitým typem
konzumentů jsou destruenti neboli rozkladači, kteří získávají organickou hmotu z
mrtvých těl jiných organizmů. Důležitou součástí bentických společenstev je i
bakteriobentos, který tvoří biologicky aktivní povrchy a biofilmy, jsou to především
jednoduché bakterie, houby a plísně.
Hlavní produkční složkou v tekoucích vodách jsou bentické organizmy,
zařazujeme sem jednak rostlinou složku fytobentos, ale i zoobentos.
Ke konzumetům řadíme hlavně zoobentos.
Potravní preference bentických bezobratlých
V některých typech toků je velmi důležitou složkou potravních řetězců
alochtonní organická hmota. Na následujících řádcích si vysvětlíme proces
zpracování neboli rozpadu listového opadu v tekoucích vodách v mírném pásmu.
List je po spadnutí do vody nejdříve kolonizován mikroorganizmy, jejich činností a
prouděním vody je obroušen a změkčen. Teprve potom je hrubá organická hmota
kolonizována bezobratlými živočichy, tzv. kouskovači, kteří ji zpracují na menší
částice, které jsou pak schopni zkonzumovat další bezobratlí. Kouskovači, se živí
hrubou organickou hmotou, například listovým opadem, zbytky vyšších rostlin nebo
dřevní hmotou spadenou do toku. Běžným zástupcem této skupiny je v našich
malých tocích blešivec potoční (Gammarus fossarum), patří sem také některé larvy
chrostíků, jepic nebo dvoukřídlého hmyzu.
Jemnou organickou hmotou ze dna se živí potravní skupina označovaná
jako sběrači. Zařazujeme sem larvy některých druhů jepic, chrostíků a pošvatek. Do
této skupiny někdy řadíme také filtrátory, kteří se také živí jemnou organickou
hmotou, ale filtrují ji z volného vodního sloupce. Například muchničky k tomu mají
uzpůsobené dva filtrační aparáty na hlavě. Dalšími typickými filtrátory jsou mlži. Do
skupiny filtrátorů patří i sítě stavějící chrostíci, kteří budují lapací síťky na dně
pomocí snovacích žláz v ústním ústrojí, do nichž pak chytají jemnou potravu.
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Další potravní skupinu představují seškrabávači, to jsou živočichové, kteří
se živí organizmy přirostlými na pevných podkladech, nejčastěji řasami, rozsivkami,
ale i drobnými sesilními živočichy. Do této skupiny patří například někteří plži, larvy
jepic a chrostíků.
Nelze opomenout další důležitou skupinu, kterou tvoří predátoři.
Z bezobratlých zástupců tekoucích vod jsou to především velké pošvatky,
střechatky, ploštěnky, někteří chrostíci, pakomáři apod. Vrcholovými predátory jsou
dravé ryby, rybožraví ptáci a savci.
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6 CHARAKTERISTIKA RYB
Petr Spurný
Ryby jako nejdokonalejší zástupci vodních živočichů představují vývojově
nejstarší a současně druhově nejpočetnější skupinu obratlovců žijících na Zemi.
První důkazy o existenci předchůdců dnešních ryb nalézáme již v prvohorách ve
spodním devonu (přibližně před 350 miliony let). Vodní prostředí (zejména
v mořích a v oceánech) vytváří velmi stabilní a jen málo a pozvolna se měnící
podmínky, díky nimž ryby ve svém vývoji za dlouhé miliony let příliš nepokročily.
Žijícím důkazem tohoto stavu jsou například žraloci, představující nejstarší třídu
paryb s chrupavčitou stavbou páteře, kteří oživovali oceány i sladké vody naší
planety již před více než 250 miliony let a za toto dlouhé období se prakticky
nezměnili.
V současné době je vědecky popsáno 32.900 rybích druhů včetně paryb
(viz. www.FishBase.org) a další jsou stále objevovány v málo prozkoumaných
oblastech některých kontinentů a v nejhlubších částech oceánů. Ryby se dokážou
tak dokonale přizpůsobit nejrůznějším podmínkám prostředí, že je nalezneme ve
všech typech vod, snad s výjimkou horkých vřídelních pramenů. Dokázaly se
přizpůsobit životu ve slané (60 % druhů) i sladké (40 % druhů) vodě, některé druhy
ryb během života dokonce toto prostředí mění (tzv. diadromní druhy – např. lososi,
sladkovodní úhoři).
Ryby jsou živočichové poikilotermní (různotepelní), jejichž vnitřní teplota
se přibližuje teplotě prostředí, v němž žijí. To je nejdůležitější faktor, který
zásadním způsobem ovlivňuje všechny biologické funkce rybího organizmu.
Ryby osídlují nejmělčí vody i největší hlubiny oceánů, dosahovaná
hmotnost největších rybích druhů se pohybuje řádově v metrických centech a
v tunách. Z paryb například žralok obrovský (největší ryba oceánů vůbec) může
dorůstat přes 18 m délky a hmotnosti 40 tun. Naproti tomu nejmenší rybí druhy
nedosahují hmotnosti ani 1 gramu. Existují rybí druhy, které celý svůj život prožijí
na jednom místě, na rodné lokalitě. Naproti tomu řada rybích druhů urazí v tazích
za potravou nebo za rozmnožováním (výtěrem) tisíce kilometrů. Ryby mají vyvinuty
velmi citlivé smyslové orgány, které jim umožní dokonalou orientaci i v nezměrných
prostorách oceánů. Celkově se ryby nejen morfologicky a anatomicky, ale i řadou
fyziologických funkcí značně odlišují od vývojově vyšších suchozemských
obratlovců, což je dáno právě jejich dokonalým přizpůsobením specifickým
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vlastnostem vodního prostředí, které jsou značně odlišné od prostředí
suchozemského.

6.1 Tvary rybího těla, ploutve a pohyb ryb
Rozmanitý tvar těla je důsledkem adaptace rybích druhů na rozdílné
podmínky prostředí:
 Nejčastější tvar těla je protáhlý, vřetenovitý se silným hřbetem,
kterým jsou vybaveni dobří a vytrvalí plavci řady proudomilných
druhů (například pstruzi, lososi) nebo i mořských druhů (tuňáci).
Tento tvar těla je označován za optimálně hydrodynamický,
protože při pohybu ryby klade ve vodním prostředí nejmenší odpor.
 Méně pohyblivé ryby žijící v klidnějších a stojatých vodách mají
spíše kuželovitý tvar těla, který je laterálně (z boků) výrazně
zploštělý (např. kapr obecný, cejn velký).
 Hadovitý (úhořovitý) tvar se vyznačuje kruhovitým průřezem těla a
je poměrně častý u mořských druhů, kdežto u sladkovodních druhů
výjimečný (úhoř říční). Takto vybavené rybí druhy se často
zavrtávají do substrátu dna nebo se ukrývají ve skalních
rozsedlinách (mořské murény).
 Bizarní (podivný) tvar rybího těla se vyskytuje u některých
mořských druhů (např. mořští koníčci), častěji u hlubinných ryb
(např. ropušnice, ďas mořský).

Obr. 36: Nejběžnější tvary rybího těla: vřetenovitý (losos), kuželovitý (kapr),
hadovitý (úhoř), bizarní (ďas, koníček). Dle Nadaud a kol. (1979).
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Částmi rybího těla jsou hlava, trup, ocasní násadec a ploutve. Ryby nemají
krk, hlava je pevně spojena s trupem. Hranici mezi hlavou a trupem tvoří rovina
proložená koncem skřelového víčka, hranici mezi trupem a ocasním násadcem
rovina před základem řitní ploutve. Trup se dále dělí na hřbetní a břišní část, hranici
tvoří páteř.
Ploutve představují pohybové orgány ryb. Jsou to kožní útvary zpevněné
tvrdými (nevětvené) a měkkými (větvené) kostěnými paprsky, které u ryb nahrazují
končetiny. Počet tvrdých a měkkých paprsků ploutví je základním taxonomickým
znakem u ryb, patří mezi tzv. meristické (počitatelné) znaky. Podle počtu dělíme
ploutve na párové (prsní, břišní) a nepárové (hřbetní, řitní a ocasní, u některých
druhů ještě tuková).
 Prsní ploutve jsou umístěny těsně za hlavou, udržují tělo
v rovnováze, jejich tvar do určité míry ladí s tvarem ocasní ploutve.
Dobří plavci mívají zašpičatělé a velmi silné prsní ploutve (např.
parma obecná). U některých mořských ryb chybějí (murény) nebo
jsou pozměněny (létající ryby, lezouni).
 Břišní ploutve mají různou polohu v závislosti na rybím druhu. U
fylogeneticky starších druhů jsou v typicky abdominálním postavení
(např. lososovití, kaprovití), u fylogeneticky mladších druhů jsou
posunuty do hrudního postavení (např. okounovití) a u některých
druhů zcela chybějí (úhořovití). Břišní ploutve slouží k udržování
rovnováhy.
 Hřbetní ploutev slouží hlavně k malým změnám směru pohybu a
její velikost je druhově rozdílná (např. kapr obecný x sumec velký).
Ostnoploutvé ryby mají hřbetní ploutev dělenou na dvě části (např.
okoun říční, candát obecný). Některé mořské ryby mají více
hřbetních ploutví, hřbetní ploutev může být také součástí
souvislého ploutevního lemu.
 Řitní ploutev slouží rovněž jako směrové kormidlo. Její velikost a
tvar je druhovou záležitostí, může být také součástí ploutevního
lemu, nebo dělená na více částí (např. tresky).
 Ocasní ploutev tvoří společně se svalovinou trupu a ocasu hlavní
pohybový aparát ryby.
 Tuková ploutev je kožní řasa bez kostěných paprsků, umístěná
mezi hřbetní a ocasní ploutví. Představuje charakteristický znak
lososovitých ryb, ale vyskytuje se i u lipanovitých, síhovitých,
tetrovitých a sumečkovitých.
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Obr. 37: Části rybího těla (pstruh obecný): hlava, trup, ocasní násadec; ploutve: hp
– hřbetní, op – ocasní, pp – prsní, bp – břišní, řp – řitní, tp – tuková. Dle Rysa a
Šimka (1989)
Pohyb rybího těla probíhá pomocí vlnivého pohybu celého těla a pomocí
ploutví. Je horizontální, začíná za hlavou a přechází až k ocasu. U některých ryb
(např. kapr obecný) je pohyb těla omezen pouze na ocasní násadec. Při ztrátě
ocasní ploutve musí ryba vynaložit na pohyb o 40 % více energie a pohyb není
plynulý.

6.2 Kůže, šupiny a zbarvení ryb
Rybí tělo je kryto kůží, která je tvořena pokožkou a škárou (složenou ze tří
vrstev). Kůže je zpravidla nejsilnější na břiše a nejtenčí na skřelích. Ryby bez šupin
(např. sumec velký) nebo s redukovaným počtem šupin mají obvykle silnější kůži
než ryby s dokonalým šupinovým pokryvem.
Pokožka nerohovatí, je potažena kutikulou a není krvena. Kůže je lehce
zranitelná, ale má dobrou regenerační schopnost. K povrchu kůže ústí slizové žlázy,
produkující sliz glykoproteinové povahy. Ten má především ochrannou funkci (je
baktericidní) a při pohybu ryby snižuje povrchové tření na minimum. Navíc dodává
rybímu tělu charakteristický a druhově specifický pach, podle něhož se ryby
orientují v hejnu, chrání před dravcem, který ale také upozorňuje dravce na
přítomnost kořisti. Pohlavně specifická pachová složka slizu umožňuje vyhledávání
jedinců druhého pohlaví při výtěru. Kožní sliz také urychluje srážení krve při
poranění (obsahuje enzym trombokinázu). Vylučované množství slizu souvisí
s fyziologickým stavem ryby, čistotou vody a je rovněž druhově specifické.
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Obr. 38: Stavba rybí kůže: A řez kůží okouna říčního (1 – pokožka, 2 – škára, 3 –
šupina, 4 – smyslový pupen); B řez šupinou (a – horní vrstva, b – dolní vrstva). Dle
Rysa a Šimka (1989)
Škára spojuje kůži se svalstvem, jsou v ní v šupinových pouzdrech upevněny šupiny.
Je bohatě krvena, obsahuje nervová zakončení a je důležitá pro zbarvení ryb,
protože jsou v ní uloženy pigmentové buňky (chromatofory). Chrání rybí tělo před
vlivy prostředí, umožňuje kožní dýchání, příjem některých minerálních látek z vody,
vylučování některých zplodin metabolizmu a dokonce i částečnou regulaci teploty
organizmu.
Šupiny jsou ploché kostěné útvary kožního původu, které pro rybu
představují důležitou povrchovou mechanickou ochranu. Jsou symetricky
uspořádány a taškovitě se překrývají. Pokrytí těla šupinami se může lišit podle
druhu ryby, variabilita v ošupení se vyskytuje i v rámci jednoho druhu (např.
šupinatá, lysá a hladká forma kapra obecného). Z našich původních rybích druhů
mají povrch těla zcela bez šupin pouze sumec velký, vranka obecná a vranka
pruhoploutvá.
Vývojově u ryb rozeznáváme čtyři základní typy šupin:
 plakoidní – prvotní typ šupin vyskytující se u paryb ve tvaru
háčkovitých útvarů tvořených dentinem (žraloci)
 ganoidní – silné šupiny tvořené ganoinem (kostlíni, jeseteři)
 cykloidní (okrouhlé) – vyskytují se u většiny našich rybích druhů
 ktenoidní (hřebenité) – vývojově nejvyšší typ šupin vyskytující se u
ostnoploutvých ryb
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Obr. 39: Základní typy rybích šupin: A cykloidní (A1 – štika obecná, A2, A3 – kapr
obecný); B ktenoidní (okoun říční s vyznačením přírůstkových prstenců –
neukončený třetí rok věku); C ganoidní (C1 – hřbetní štítek jesetera malého, C2 –
boční štítek jesetera ruského). Dle Rysa a Šimka (1989)
Šupiny jsou produktem sekrece skleroblastů ve škáře, které vylučují tvrdou
sklovitou hmotu. Vzniká ploténka, která přirůstá soustřednými prstenci na obvodu.
Podle přírůstků na šupinách lze určovat věk ryby a zpětně odvozovat její růst
v jednotlivých letech. Po ztrátě jsou šupiny schopny regenerovat, ale regenerát již
nemá zachovanou přírůstkovou strukturu. Z chemického hlediska je šupina silně
mineralizovaná bílkovinná látka, obsahující 40 – 55 % organických látek a 37 – 46 %
minerálních látek (fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý a uhličitan sodný).
Zbarvení ryb bývá nejpestřejší u druhů z tropických moří, zvláště
z korálových oblastí (např. pomec císařský), u našich druhů je výrazně skromnější.
Nositelem zbarvení jsou pigmentové buňky (chromatofory), které se nalézají ve
škáře, ale také na šupinách, v oku, pobřišnici, v okolí střev, ledvin apod.
Chromatofory obsahují v cytoplazmě pigmentová zrna, podle jejichž povahy
rozeznáváme čtyři typy pigmentových buněk: melanofory (černé zbarvení),
erytrofory (červené zbarvení), xantofory (žluté zbarvení) a guanofory (stříbřité
zbarvení). Vzájemných překrýváním těchto chromatoforů potom vzniká výsledné
zbarvení, které je druhově specifické. U našich rybích druhů je hřbet vždy zbarven
tmavě a břicho světle, takže ryba barevně splyne s tmavým dnem nebo se světlou
hladinou. Změny zbarvení ryb souvisejí s fyziologickým stavem ryby, probíhají
pomocí přemísťování pigmentových zrn a jsou velmi rychlé. Ryba na základě
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zrakových vjemů velmi rychle přizpůsobuje svoje zbarvení prostředí. V době tření
jsou vlivem působení pohlavních hormonů pestřeji vybarveni samci (tzv. svatební
šat). U řady rybích druhů se také projevuje věková barevná proměnlivost (odlišné
zbarvení u nedospělých jedinců). Zbarvení ryb ovlivňují i fyzikální faktory prostředí.
Při vyšší teplotě vody je zbarvení intenzivnější, při nedostatku rozpuštěného kyslíku
ve vodě provázeném dušením ryby zblednou. Slepá ryba je zbarvena černě,
barevné změny vyvolávají také některé choroby. U ryb se mohou také vyskytovat
geneticky podmíněné abnormality ve zbarvení, jako jsou melanismus, xantorismus,
erytrismus nebo albinismus.

Obr. 40: Naše kaprovité ryby nejsou příliš pestře zbarveny (parma obecná). Foto
P.Spurný.

Obr. 41: Pstruh obecný vyniká pestrým zbarvením, kterým se velice rychle
přizpůsobuje okolnímu prostředí (na boku je patrné doznívající juvenilní zbarvení
v podobě oválných šedavých skvrn). Foto P. Spurný.
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Obr. 42: Střevle potoční v období tření (nahoře svatební šat samce). Foto P. Spurný.

Obr. 43: Zlatá (xantorická) forma kapra obecného. Foto P. Spurný.

Obr. 44: Albinotická forma sumce velkého. Foto P. Spurný.
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6.3 Kosterní soustava
Rybí kostra tvoří oporu svalstva a obklopuje vnitřní orgány. Musí být lehká,
pružná a pevná, aby odolávala tlaku a proudění vody a současně výrazně
nezvyšovala specifickou hmotnost rybího těla. Jednotlivé kosti rybí kostry jsou
kompaktní (neobsahují kostní dřeň) a jsou spojeny pevně pomocí švů nebo tuhou
chrupavkou, kloubní spojení se vyskytuje prakticky jen u kostry ploutví. Vývoj kostí
(osteogeneze) probíhá po celý život ryby (ryby se vyznačují tzv. otevřeným růstem)
a závisí na příjmu potravy, během hladovění se zpomaluje. Hlavní oporu těla
představuje osová kostra (axiální skelet), tvořená lebkou, páteří se žebry a
mezisvalovými kůstkami. Kostra ploutví je označována jako kostra přívěsná
(apendikulární skelet).

Obr. 45: Kostra kapra obecného: a – lichá kost předčelistní, b – kosti čelistní, c –
kost slzní, d – kosti čichové, e – kost čelní, f – kosti očnicové, g – kost temenní, h –
kost týlní svrchní, i – kost spánková zadní, j – kost týlní spodní, k – kost zubní, l –
kost čtvercová, m – kosti skřelové, n – kost klíční, o – lopatka, p – zadní klíční kost, r
– kost trojúhelníková, s – žebra, t – obratle páteře, u – kosti trnovité, v – urostyl.
Dle Rysa a Šimka (1989)
Páteř ryb je tvořena amficelními obratli (bikonkávní tvar), které umožňují její
pohyb pouze v horizontální rovině. Celkový počet obratlů je druhově specifický a
představuje u ryb důležitý systematický znak (např. kapr obecný 36 – 37 obratlů,
úhoř říční 110 – 119 obratlů). U ryb rozlišujeme obratle krční, hrudní, bederní
(předocasní) a ocasní. Tři pevně srostlé krční obratle vytvářejí jediný dlouhý obratel
(atlas), jehož prostřednictvím je páteř pevně spojena s lebkou (volná pohyblivost
hlavy by byla při plavání ryby nežádoucí). Hrudní obratle navazují na krční a na
jejich postranní výběžky se připojují žebra. Bederní obratle navazují na hrudní,
hrudní a bederní obratle jsou vzájemně pružně spojeny, což rybě umožňuje plynulý
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pohyb při plavání. Ocasní obratle zakončují páteř a jsou nejčastěji spojeny pevně
nebo málo pružně.
Žebra se připojují k hrudním obratlům, obklopují břišní dutinu a končí volně
ve svalovině (u ryb není vyvinuta prsní kost). Jedná se o tzv. žebra spodní (vývojově
nepravá). Kromě nich se u některých rybích druhů (např. sleďovití, lososovití)
vyskytují ještě tzv. žebra horní, která vývojově odpovídají žebrům vyšších
obratlovců.
Mezisvalové kůstky se vytvářejí ve vazivových přepážkách tělní svaloviny
osifikací pojiva. Nejčastěji mají vidličnatý tvar podobný písmenu Y. Vyskytují se
hlavně ve hřbetní svalovině trupu a svalovině ocasního násadce u řady rybích druhů
(velmi hojné jsou u sleďovitých, štikovitých a kaprovitých), kde mají vyztužovací
funkci.
Kostra lebky kostnatých ryb je tvořena většinou plochými kostmi a rozlišuje
se na část mozkovou a útrobní. Mozková část lebky tvoří ochranný kryt pro mozek,
zrakové, čichové a statoakustické ústrojí. Útrobní část lebky je tvořena krycími
kostmi skřelí a sedmi páry oblouků (čelistní, jazylkový a pět žaberních, přičemž pátý
žaberní oblouk je buď zakrnělý, nebo naopak zesílený a potom nese tzv. požerákové
zuby).
Jako přívěsná je označována kostra ploutví, která je tvořena ploutevními
paprsky a kostěnou oporou ploutví napojenou na osovou kostru.

6.4 Svalová soustava
Svalová soustava představuje souhrn všech svalů v těle a pro rybu je
zdrojem pohybu. Z hlediska histologické diferenciace se u ryb vyskytuje svalovina
příčně pruhovaná, hladká a srdeční (smíšená). Svalstvo rybího těla dělíme na
kosterní (somatické) a útrobní (viscerální).
Ke kosterní svalovině řadíme svaly trupu, okohybné svaly hlavy a svaly
ploutví. Svalovina trupu se vyznačuje segmentovaným uspořádáním, je rozdělena
vazivovými přepážkami (myosepta) na jednotlivé oddíly (myomery). Myomery mají
tvar písmene W položeného na bok a otevřeného kraniálním směrem, jejich počet
odpovídá počtu obratlů páteře. Svalovina trupu se dělí na svalovinu hřbetní a břišní
a je tvořena příčně pruhovanou svalovinou světlé a červené barvy. Tato svalovina
představuje z hospodářského hlediska vysoce dietetickou potravinu splňující
moderní požadavky na zdravou výživu člověka. Obsahuje 70 – 80 % vody, kolem 20
% bílkovin a 1 – 30 % tuku. Vyznačuje se lehkou stravitelností, vyšším obsahem
jednoduchých proteinů, vhodným složením tuku, obsahem vitaminů rozpustných
v tucích a vyšším obsahem důležitých minerálních látek.
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Útrobní svalovina ryb zahrnuje vedle hladkého svalstva vnitřních orgánů
také většinu svalů hlavy. Útrobní svaly hlavy umožňují pohyb úst, skřelí a žaberních
oblouků a jsou to svaly příčně pruhované. Hladká svalovina je součástí trávicího,
cévního a močopohlavního ústrojí, ale vyskytuje se také v plynovém měchýři a
v oku (zajišťuje pohyb čočky při zaostřování). Ve stěnách vnitřních orgánů probíhají
hladká svalová vlákna podélně, okružně, nebo ve vzájemně se křížících spirálách.

Obr. 46: Svalovina trupu okouna říčního: A – svalové oddíly (myomery); B1, B2 –
příčné řezy svalovinou trupu a ocasního násadce. Dle Rysa a Šimka (1989)

6.5 Nervová soustava
Nervová soustava ryb je tvořena centrální nervovou soustavou a periferní
nervovou soustavou. Z funkčního hlediska rozeznáváme ještě autonomní
(vegetativní) nervovou soustavu.
Centrální nervová soustava je tvořena mozkem a páteřní míchou. Rybí
mozek je velmi malý, například u štiky obecné tvoří pouze 0,07 % tělesné
hmotnosti. Je uložen v dutině lebeční a chráněn silnými plenami s tukovým
pojivem. Mozek je pětidílný a na povrchu hladký:
 přední (koncový) mozek – U kostnatých ryb je malý, představuje
centrum čichu a jeho rozvoj závisí na používání čichu druhem ryby.
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mezimozek – Je poměrně malý, shora je překrytý středním mozkem
a je rozdělován na tři části (epithalamus, thalamus a hypotalamus).
Součástí epithalamiu je epifýza (šišinka), která ovlivňuje pigmentaci
buněk a reakci ryby na světlo a tmu. Pod hypotalamem se nachází
hypofýza (podvěsek mozkový). Mezimozek zajišťuje korelaci mezi
endokrinní a nervovou soustavou.
střední mozek – Tvoří rozměrově největší část rybího mozku, je
centrem zraku a spolu s mozečkem koordinuje pohyb a rovnováhu
těla a reguluje svalové napětí.
mozeček (zadní mozek) – Tvoří kaudodorzální část mozku, leží nad
prodlouženou míchou a nejvíce je rozvinut u rychlých a vytrvalých
plavců. Funkčně zajišťuje především koordinaci rovnováhy a napětí
kosterního svalstva na základě smyslových vjemů.
prodloužená mícha – Připomíná tvarem i uspořádáním míchu,
nacházejí se zde centra pro dýchání, regulaci chromatoforů,
rovnovážně-sluchové centrum a centrum pro příjem impulzů
z postranní čáry.

Obr. 47: Schematický řez rybím mozkem: 1 – čichový lalok předního mozku, 2 –
mezimozek, 3 – přední mozek, 4 – střední mozek, 5 – zadní mozek (mozeček), 6 –
prodloužená mícha, 7 – mezimozek, 8 – podvěsek mozkový (hypofýza), 9 – zrakový
nerv. Dle Rysa a Šimka (1989)

Páteřní mícha je pokračováním prodloužené míchy, probíhá v páteřním
kanále a kaudálním směrem se ztenčuje. Z míchy vycházejí metamerně míšní nervy,
složené z motorických i senzitivních vláken. Mícha především koordinuje pohyby
těla, po jejím přerušení dochází ke ztrátě rovnováhy.
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Periferní nervová soustava je tvořena mozkovými (hlavovými) nervy a
míšními nervy, spojujícími centrální nervovou soustavu s tělními orgány. Ryby mají
deset párů mozkových nervů – nerv čichový, zrakový, okohybný, kladkový,
trojklaný, odtažitý, lícní, rovnovážně-sluchový, jazykohltanový a bloudivý. Míšní
nervy jsou obdobně jako u vyšších obratlovců tvořeny dorzálními a ventrálními
kořeny, které po spojení vytvářejí jednotný míšní nerv. Ten se následně dělí na
větev dorzální, ventrální a viscerální (dorzální a ventrální větve inervují kůži a
svalovinu trupu, viscerální vnitřní orgány a krevní cesty). Z páteřní míchy vychází
tolik párů míšních nervů, kolik má ryba obratlů.
Autonomní nervová soustava je funkčně odlišenou částí periferní nervové
soustavy, na jejímž utváření se podílejí viscerální větve míšních nervů. Tvoří ji
ganglia uspořádaná metamerně ve dvojicích pod páteří a funkčně se rozlišuje na
sympatikus (aktivizující životní funkce – u ryb velmi dobře vyvinut) a na
parasympatikus (tlumící životní funkce – u ryb vyvinut slabě nebo zcela chybí).

6.6 Smyslová ústrojí
Rybí smysly jsou velmi dobře vyvinuty, vyznačují se selektivností a umožňují
rybám orientaci v prostředí, vyhledávání potravy, zjišťování nebezpečí a hrají
důležitou roli při rozmnožování. U ryb rozeznáváme smyslové ústrojí zrakové,
statoakustické, čichové, chuťové, hmatové a postranní čáry.

6.6.1 Zrakové ústrojí
Rybí oči nemají víčka ani slzné žlázy, jsou vybavena pouze slizovými
žlázami. Velikost oka je druhově charakteristická a závisí na způsobu života a
způsobu potravní orientace. Velké oči mají rybí druhy s denní aktivitou, získávající
potravu především vizuálně (např. štika obecná, candát obecný, cejn velký). Naopak
malé oči nalézáme spíše u druhů s noční aktivitou, využívajících k potravní orientaci
převážně čich (např. úhoř říční, sumec velký, mník jednovousý). Velikost oka tedy
signalizuje zrakové schopnosti druhu. Rybí oči jsou umístěny po stranách hlavy a
na jejich poloze závisí šířka zrakového úhlu. Čočka je v rybím oku umístěna blízko
rohovky a oko je značně pohyblivé, takže šířka zrakového úhlu je relativně velká (v
horizontální rovině 160 – 170°, ve vertikální rovině kolem 150°).
Rybí oko je výrazně krátkozraké (3 – 25 dioptrií) a ryba vidí dobře do
vzdálenosti 5 – 10 m. Čočka rybího oka má neměnný kulovitý tvar a na rozdíl od
vyšších obratlovců nemá schopnost akomodace. Zaostřování oka na větší
vzdálenost umožňuje pohyb čočky zpět k sítnici pomocí speciálního svalu (Hallerův
zvonek). Duhovka rybího oka je pigmentována a její zbarvení je druhově rozdílné,
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takže může sloužit jako pomocný systematický znak. Duhovka v podobě mezikruží
obklopuje zornici, která není u většiny rybích druhů pohyblivá (chybí svalový svěrač
zornice).
Rybí zrak dobře registruje pohyb v prostředí, rozlišuje tvary předmětů a
spolehlivě rozeznává barvy, dokonce i odstíny jedné barvy. Ryby navíc vidí i část
ultrafialového a infračerveného spektra.

Obr. 48: Schematický řez rybím okem (A): 1 – rohovka, 2 – duhovka, 3 – čočka, 4 –
zrakový nerv, 5 – srpkovitý výběžek, 6 – závěs čočky, 7 – speciální zaostřovací sval
(Hallerův zvonek), 8 – sítnice, 9 – sklivec, 10 – bělima; B – zaostřování savčího oka
akomodací čočky, C – zaostřování rybího oka změnou polohy čočky, D –
monokulární (žlutě) a binokulární (oranžově) zorná pole ryby. Dle Rysa a Šimka
(1989)

6.6.2 Statoakustické ústrojí
Statoakustické (rovnovážněsluchové) ústrojí ryb je tvořeno jednoduchým
párovým orgánem (blanitým labyrintem) redukovaným na vnitřní ucho. Je uloženo
oboustranně v kaudální části lebeční dutiny po stranách malého mozku.
Z vývojového hlediska je vnitřní ucho specializovanou částí senzorického systému
postranní čáry. Blanitý labyrint je tvořen horní částí, která je sídlem statického
orgánu, a spodní částí, která představuje sluchový orgán.
Zvukové vlny přijímá z vnějšího prostředí lebeční kostra ryby a přenáší je na
labyrint, u ryb vybavených tzv. Weberovým aparátem plní funkci rezonátoru také
plynový měchýř. Citlivost sluchového orgánu je druhovou vlastností, obecně jím
ryby přijímají zvukové vlny v rozsahu 16 – 13.000 Hz. Tóny nízké frekvence přijímají
ryby také postranní čarou. Fyzikální podmínky pro šíření zvuku ve vodě jsou odlišné
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od atmosféry. Rychlost šíření zvuku je asi 4,5 krát vyšší, ale jeho intenzita se rychle
ztrácí. Ryby jsou nejvnímavější na nízkofrekvenční zvuky, které se také ve vodě šíří
na největší vzdálenost.

Obr. 49: Statoakustický orgán ryby (vnitřní ucho) – A: 1 – horní část (utriculus), 2 –
spodní část (sacculus, 9 – lagena), 3, 4, 5 – polokruhovité kanálky (3 – přední
vertikální, 4 – zadní vertikální, 5 – horizontální), 6, 7, 8 – výdutě polokruhovitých
kanálků, 10, 11, 12 – sluchové kaménky (otolity): 10 – lapillus, 11 – sagitta, 12 –
asteriscus; B1 – otolit candáta obecného, B2 – otolit mníka jednovousého. Dle Rysa
a Šimka (1989)

6.6.3 Čichové ústrojí
Čichové ústrojí kostnatých ryb je párový orgán umístěný na horní části
hlavy před očima. Je tvořeno párem nosních jamek, rozdělených u většiny ryb
příčnou blanitou přepážkou na dvě části (ryba má čtyři nozdry). Voda vstupuje do
dutiny nosní předními nozdrami a zadními nozdrami vystupuje ven. Plocha nosní
dutiny je zvětšena četnými kožními záhyby, pokrytými čichovým epitelem,
tvořeným pohárkovitými čichovými buňkami. Čichové jamky ryb nekomunikují
s ústní dutinou.
Čichový orgán ryb reaguje na nízké koncentrace pachových látek (zejména
aminokyselin) a je velmi důležitý pro potravní orientaci ryby na větší vzdálenost.
K nejlepšímu příjmu čichových vjemů dochází při pohybu ryby nebo v proudící
vodě. Ryby, lovící potravu za špatné viditelnosti nebo v noci (např. úhoř říční, mník
jednovousý) mají mimořádně dobře vyvinutý (hypersenzibilní) čich, který je
schopen detekovat pachové látky v extrémně nízkých koncentracích (řádově až
několika samostatných molekul). Velmi dobrý čich mají také rybí druhy, které
k vyhledávání potravy využívají vedle čichu také zrak (např. pstruh obecný, okoun
říční). Pouze ryby, které se potravně orientují převážně zrakem (např. štika obecná),
mají čich vyvinutý slaběji. Avšak i těmto druhům čich často slouží k lokalizaci kořisti.
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Čich má pro rybu význam nejen při vyhledávání potravy, ale také při orientaci
v hejnu, při rozmnožování a varování před znečištěním vody. Pro uvedené
schopnosti se dnes ryby velice často uplatňují jako bioindikátory mikroznečištění
(nejčastěji pstruh duhový) v různých vodárenských objektech.

6.6.4 Chuťové ústrojí
Ústrojí chuti je řazeno společně s čichovým ústrojím k tzv. chemickým
smyslům. Na rozdíl od čichu však chuťové ústrojí slouží k registraci a rozlišení
chemické substance rozpuštěné ve vodě na krátké vzdálenosti od receptoru a tedy
ve výrazně silnějších koncentracích. Příjem chuťových vjemů probíhá pomocí
chuťových pupenů, které jsou u ryb rozmístěny na vousech, na pyscích, v ústech,
v jícnu, ale často také na povrchu těla (hlava, ploutve, boky těla).
Ryby i po vyloučení čichu dobře rozliší čtyři základní chutě (slanou, sladkou,
kyselou, částečně hořkou). Nejslaběji je u nich vyvinuta schopnost vnímat hořké
látky.

6.6.5 Hmat
Rybí kůže je vystavována různým mechanickým vlivům prostředí, zvláště
dotyku a tlaku, tyto vjemy ryba přijímá receptory v kůži. Dotykové receptory jsou
umístěny na nejvíce exponovaných místech na hlavě (vousy, pysky, ústa) a registrují
především tvrdá tělesa.

6.6.6 Orgán postranní čáry
Postranní čára je speciální smyslový orgán, který se vyskytuje pouze u ryb a
larválního stadia obojživelníků. Představuje specializovaný smyslový orgán
přijímající z vodního prostředí informace o pohybu vody (laminární proudění a
vlnění na hladině) registrací změn nízkofrekvenčního vlnění. U většiny ryb je
tvořena uzavřeným kanálkem vyplněným řídkým slizem, na jehož dně jsou shluky
specializovaných smyslových buněk (neuromastů). Kanálek komunikuje
s prostředím malými otvory v šupinách nebo v kůži. Probíhá po obou bocích těla
(nejčastěji mírně ventrálně prohnutě) a na hlavě se rozděluje do čtyř základních
větví (temenní, nadočnicová, podočnicová a skřelověčelistní). U některých druhů
může být kanálek na těle zkrácený, nebo dokonce chybět, na hlavě jsou ale
uvedené kanálky přítomny vždy.
Svojí stavbou postranní čára připomíná sluchový orgán. Oba orgány také
mají podobnou funkci (příjem mechanických vln z vodního prostředí). Postranní
čára registruje vlnění o nižší frekvenci v rozsahu 1 – 25 Hz (maximálně do 100 Hz).
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Umožňuje rybě registrovat vlnění na hladině, zaujímat správnou polohu těla
v proudící vodě. Informuje ji o pohybu jiných ryb nebo živočichů, kterými se živí
(např. i slepá štika je schopna lokalizovat kořist), a poskytuje rybě informace o
vodních překážkách i v kalné vodě a za tmy (registrace odražených vln od předmětů
na principu echolokace).

Obr. 50: Výrazné otvory bočního a hlavových kanálků postranní čáry u štiky obecné.
Foto P. Spurný.

Obr. 51: Stavba postranní čáry ryby (podélný řez): 1 – pokožka, 2 – škára, 3 –
nervová vlákna, 4 – šupiny, 5 – kanálek postranní čáry, 6 – smyslové kuželíky
(neuromasty). Dle Rysa a Šimka (1989)
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6.7 Plynový měchýř
Plynový měchýř je vícefunkční specializovaný rybí orgán, který se ještě
nevyskytuje u paryb (žraloci). U většiny řídkokostných (např. jeseteři) a
celokostných ryb (většina rybích druhů) je přítomen a plní zejména hydrostatickou
funkci, spočívající ve vyrovnávání tlaku plynu v těle s vnějším tlakem vody v různých
hloubkách.
Jedná se o nepárový orgán rozličného tvaru, který je umístěn v dorzální
části břišní dutiny mezi ledvinami a zažívacími orgány. U lososovitých, štikovitých,
úhořovitých a okounovitých ryb má jednoduchý a protáhlý tvar, u kaprovitých ryb
je zaškrcením rozdělen na přední a zadní komoru. Plynový měchýř vzniká během
embryonálního vývoje jako vychlípenina dorzální stěny jícnu, s nímž zůstává spojen
kanálkem. U vývojově nižších druhů ryb zůstává toto spojení s jícnem zachováno
po celý život (např. lososovití, kaprovití), u vývojově vyšších ryb (např.
měkkoploutví, ostnoploutví) spojení plynového měchýře s vnějším prostředím
během juvenilního období zaniká. Rybí larva si musí plynový měchýř poprvé
naplnit polknutím atmosférického vzduchu u hladiny, teprve potom se začne
aktivně pohybovat (tzv. rozplavání). Pokud se jí to nepodaří, během několika týdnů
uhyne vysílením.
Hydrostatická funkce plynového měchýře spočívá ve změně jeho objemu,
čímž ryba ovlivňuje specifickou hmotnost těla a přizpůsobuje se tak rozdílnému
tlaku při proplouvání různými hloubkami. Specifická hmotnost ryb je vždy o něco
vyšší než specifická hmotnost vody, takže ryba nevybavená plynovým měchýřem
by při zastavení pohybu pomalu klesala ke dnu. U ryb vybavených tzv. Weberovým
aparátem plynový měchýř současně působí jako zvukový rezonátor a zvyšuje u
těchto druhů citlivost sluchu. U řady rybích druhů, které mají zachované spojení
s jícnem, plní plynový měchýř také pomocnou dýchací funkci.

6.8 Trávicí soustava
6.8.1 Stavba trávicího ústrojí
Trávicí ústrojí, umožňující rybám příjem potravy, její zpracování a resorpci
živin, je stavěno poměrně jednoduše. Začíná ústním otvorem obklopeným čelistmi,
pokračuje ústní dutinou, hltanem a jícnem, který u některých ryb přechází
v žaludek, u jiných přímo ve střevo. Podle tohoto jednoduchého morfologického
kritéria rozeznáváme u kostnatých ryb dva základní typy trávicího ústrojí – se
žaludkem, nebo bez žaludku. Střevo vyúsťuje řitním otvorem při bázi řitní ploutve.
K trávicímu ústrojí patří přídatné trávicí žlázy játra a slinivka břišní.
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Tvar a postavení úst závisí na způsobu příjmu a charakteru potravy. Podle
postavení rozlišujeme u ryb ústa koncová, horní a spodní. V koutcích úst nebo na
pyscích mají některé rybí druhy vousy, které představují chuťový a hmatový orgán.
V ústní dutině ryb chybějí slinné žlázy, potrava je zde naopak zbavována přebytečné
vody. Ryby nemají vyvinutý pravý jazyk, jejich tzv. nepravý jazyk je tvořen měkkou
tkání, pokrývající nepárovou jazylkovou kost. Na čelistech a v ústní dutině (na
jazylce, radličné kosti, na patře a kostech žaberních oblouků) zejména dravých
druhů ryb se mohou nacházet funkčně nerozlišené zuby, které se neustále
obnovují. Ty dravcům slouží výhradně k uchvacování a přidržování kořisti,
popřípadě k oddělení sousta z větší kořisti (např. žraloci, pirani), ale nikoliv
k mechanickému zpracování potravy.

Obr. 52: Postavení úst u různých druhů ryb: 1 – koncová ústa (hlavatka obecná), 2 –
horní ústa (ostrucha křivočará), 3, 4, 5 – spodní ústa (3 – ostroretka stěhovavá, 4 –
parma obecná, 5 – jeseter malý). Dle Rysa a Šimka (1989)
Za ústní dutinou následuje hltan, který je po stranách ohraničen žaberními
oblouky, nesoucími dýchací aparát ryby. Žaberní oblouky plní také důležitou
filtrační funkci prostřednictvím žaberních tyčinek (filtrují z vody drobné potravní
organizmy), umístěných na vnitřní straně oblouků. Velikost a hustota žaberních
tyčinek jsou druhově charakteristické, velmi jemné a husté jsou u planktonožravých
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druhů. Kaprovité a sekavcovité rybí druhy mají na posledním žaberním oblouku
požerákové zuby, které napomáhají rozmělňování a odvodňování přijaté potravy.

Obr. 53: Rybí zuby: 1a – ozubení úst hlavatky obecné, 1b – radličná kost hlavatky
obecné (spodní a boční pohled), 2 – radličná kost pstruha obecného (spodní a boční
pohled), 3 – radličná kost pstruha duhového (spodní a boční pohled), 4 – trojřadé
požerákové zuby kapra obecného, 5 – dvouřadé požerákové zuby jelce tlouště, 6 –
jednořadé požerákové zuby lína obecného. Dle Rysa a Šimka (1989)
Hltan přechází v trubicovitý jícen, který je většinou krátký a široký, při
průchodu potravy se ještě rozšiřuje. V přední části jícnu je produkován hlen, který
usnadňuje průchod přijaté potravy. Na jícen přímo navazuje žaludek nebo střevo.
Trávicí ústrojí bez žaludku se u našich ryb vyskytuje u zástupců čeledí
kaprovití, sekavcovití a hlaváčovití. Trávení probíhá u ryb bez žaludku pouze
v neutrálním až zásaditém prostředí. Střevo se z morfologicko-fyziologického
hlediska rozděluje na přední, střední a zadní část. Ryby s tímto trávicím ústrojím
nevyžadují v potravě příliš vysoký obsah živočišných proteinů, lépe tráví sacharidy,
takže přijímají i určitý podíl rostlinné potravy. Jejich trávicí ústrojí je delší a
potravu přijímají v kratších časových intervalech.
Trávicí ústrojí se žaludkem je typické např. pro lososovité, štikovité,
sumcovité a okounovité ryby. Žaludek má u různých druhů velmi rozmanitý tvar, u
rybožravých ryb je značně roztažitelný. Sliznice žaludku obsahuje hlenové buňky a
žaludeční žlázy, produkující kyselinu chlorovodíkovou a pepsin. Žaludek je
oddělený od střeva vrátníkem, který je opatřen svalovým svěračem. Žaludeční hlen
chrání vnitřní povrch žaludku před účinky kyselého prostředí. Střevo je stavěno
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podobně jako u ryb bez žaludku a ve střevě již trávení opět probíhá v neutrálním až
zásaditém prostředí. U řady rybích druhů vybavených žaludkem se na začátku
střeva vyskytují slepé, tzv. pylorické přívěsky, které zvyšují kapacitu trávicího
ústrojí. Ryby se žaludkem mají vyšší požadavky na obsah živočišných proteinů
v potravě, sacharidy tráví velmi špatně a potravu přijímají v delších časových
intervalech (zejména dravci), jejich trávicí ústrojí je kratší.

Obr. 54: Uložení orgánů v tělní dutině ryb (A – samice lipana podhorního, B – samec
kapra obecného): a – srdce (v samostatné osrdečníkové dutině), b – játra (u
kaprovitých ryb hepatopancreas), c – žaludek (u kaprovitých ryb není vyvinut), d –
pylorické přívěsky střeva (přítomny u lososovitých ryb), e – střevo, f – slezina, g –
pohlavní orgány, h – plynový měchýř, i – ledviny. Dle Rysa a Šimka (1989)
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6.8.2 Přídatné trávicí žlázy
Játra představují největší přídatnou trávicí žlázu, vznikající jako slepý
výběžek embryonálního střeva. Mohou tvořit jednolitý kompaktní orgán (např.
lososovité ryby, štika obecná, úhoř říční), nebo jsou dvoulaločná i vícelaločná. Játra
produkují žluč, která je odváděna do střeva, kde emulguje tuky a aktivuje lipázu,
čímž umožňuje jejich trávení. Játra plní také důležitou detoxikační funkci a podílejí
se na metabolizmu bílkovin, tuků a sacharidů.
Slinivka břišní vzniká z výchlipek střeva a netvoří samostatný kompaktní
orgán, u ryb je její tkáň nejčastěji rozptýlena v játrech. Tkáň slinivky břišní je
strukturálně i funkčně diferencována na endokrinní část, produkující hormon
inzulin, a na exokrinní část, produkující trávicí enzymy.

6.8.3 Specifické aspekty fyziologie výživy ryb
Nutriční požadavky ryb, trávení potravy a růst jsou značně odlišné ve
srovnání s vyššími obratlovci. Ryby středních a severních zeměpisných šířek se živí
převážně lehce stravitelnou bílkovinnou potravou (zooplankton, zoobentos, ryby).
Rostlinná potrava je většinou nouzová a vede ke snížení růstové rychlosti. Velká
část bílkovinné potravy je u ryb využívána energeticky glukoneogenezí. Záchovná
potřeba energie je však u ryb vzhledem k jejich poikilotermii významně nižší než u
homeotermních obratlovců. Trávení, stejně jako všechny ostatní životní pochody
ryb, je prvořadě limitováno teplotou prostředí. Řada rybích druhů (zejména
kaprovití) v našich podmínkách během zimního období vůbec nepřijímá potravu.
Z dalších faktorů je to obsah kyslíku ve vodě, kvalita potravy, její dostupnost a
určitý vliv má i věk ryby, kdy se s rostoucím věkem obvykle zvyšuje trávicí
schopnost (zejména u juvenilních ryb).

6.9 Dýchací soustava
Specializovaným dýchacím orgánem ryb jsou žábry, které jsou umístěny na
vnější straně párových kostí prvních čtyř žaberních oblouků. Žaberní aparát je
uložen v žaberní dutině, která je kryta plochými skřelovými kostmi. Vlastní dýchací
aparát je tvořen dvěma řadami žaberních lístků (tzv. primární žaberní lamely) na
každém oblouku. Povrch těchto žaberních lístků je dále zvětšen příčnými řasami,
vytvářejícími tzv. sekundární žaberní lamely. Ty jsou vybaveny bohatou sítí
krevních kapilár a představují vlastní aktivní povrch o velké ploše k výměně plynů.
Dýchací rytmus ryby (periodické pohyby skřelí a úst) se zrychluje při zvýšení
potřeby organizmu v zásobování kyslíkem a při snížení koncentrace rozpuštěného
kyslíku ve vodě. Při vyjmutí ryby z vody se vyřadí žaberní aparát z funkce tím, že se
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žaberní lístky slepí. Tím se výrazně zmenší jejich absorpční plocha a ryba se dusí.
Nároky ryby na obsah kyslíku ve vodě souvisí s její adaptací na teplotu vody.
Chladnomilné rybí druhy (např. lososovití) vyžadují vysokou koncentraci kyslíku ve
vodě, zatímco teplomilné druhy (např. kapr obecný) se dobře přizpůsobují
podmínkám s nízkou koncentrací kyslíku.

Obr. 55: Stavba žaberního aparátu ryb: A – žaberní oblouk (boční pohled), B –
příčný řez žaberním obloukem a schéma proudění krve, C – podélný řez žaberní
dutinou. Dle Rysa a Šimka (1989)
Žaberní aparát neplní v rybím organizmu pouze dýchací funkci, ale je
současně také důležitým orgánem exkrece (vylučování) a osmoregulace. U ryb je
60 – 90 % zplodin dusíkového metabolizmu vylučováno v amoniakální formě,
přičemž přes 90 % těchto zplodin ryba vylučuje právě žábrami. Žábry také
významně ovlivňují hospodaření organizmu s vodou a anorganickými ionty a
podílejí se na výměně tepla mezi organizmem a prostředím.
Ryby získávají kyslík rozpuštěný ve vodě také pomocí kůže (prokrvenou
škárou), kožní dýchání je dokonce vývojově prvotní. Podíl kožního dýchání je
výrazem adaptace rybího druhu na podmínky prostředí se sníženým obsahem
kyslíku. Z rybářské praxe je známo, že např. kapr obecný, sumec velký nebo úhoř
říční se udrží za chladného počasí při životě řadu hodin i mimo vodu, pouze ve
vlhkém prostředí. U těchto ryb dosahuje podíl kožního dýchání až 22 %, kdežto
například u lososovitých ryb pouze kolem 5 %.
Některé rybí druhy jsou navíc schopny přímo využívat i atmosférický kyslík
tzv. vzdušným dýcháním. Mezi vzdušné způsoby dýchání patří dýchání střevní,
pomocí plynového měchýře, labyrintu a ústní dutiny. Střevní dýchání je z našich
rybích druhů známo u piskoře pruhovaného, u něhož se vzduch přijatý ústy u
hladiny vstřebává v zadní části střeva. Dýchací funkce plynového měchýře je
vyvinuta u ryb, které mají zachováno jeho spojení s jícnem. Labyrint je speciální
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dýchací orgán vyvinutý v nadžaberní dutině některých druhů ryb, žijících
v tropických vodách s nedostatkem kyslíku. Pomocné dýchání dutinou ústní je
známo u řady kaprovitých druhů ryb při jejich ohrožení dušením. Tyto druhy při
nouzovém dýchání částečně vstřebávají atmosférický kyslík na prokrveném patře.

6.10 Soustava krevního oběhu
Krevní oběh představuje u ryb uzavřený systém, který je tvořen srdcem,
tepnami, žilami a navzájem propojenou tepennou a žilnou kapilární sítí. Součástí
cévní soustavy je lymfatický systém, který je u ryb velmi dobře vyvinut a je
srovnatelný s lymfatickým systémem suchozemských obratlovců.
Srdce je umístěno v osrdečníkové dutině bezprostředně za žábrami, je
poměrně malé a jednoduché stavby. Jeho velikost se řádově pohybuje v tisícinách
hmotnosti těla. Srdce je tvořeno žilným splavem, předsíní, komorou a tepenným
násadcem. Srdcem ryb prochází pouze neokysličená krev, která je břišní aortou
vedena k žábrám, kde dojde k jejímu okysličení. Okysličená krev je potom hřbetní
aortou a z ní odbočujícími tepnami rozváděna do hlavy, trupu, ocasního násadce a
do vnitřních orgánů. Tlak rybí krve je nejvyšší mezi srdcem a žábrami, na žábrách se
průchodem krve přes žaberní kapiláry ztrácí 40 – 50 % systolického tlaku.
Frekvence srdeční činnosti (srdeční tep) závisí na teplotě vody, obsahu kyslíku,
věku ryby a na intenzitě jejího pohybu. U kapra obecného dosahuje ve vegetačním
období 18 – 30 tepů.min-1, během zimování však pouze 1 – 3 tepy.min-1.
Celkové množství krve je u ryb podstatně nižší než u vyšších obratlovců a
pohybuje se kolem 3 – 6 % hmotnosti těla. Z buněčných elementů jsou v krvi ryb
zastoupeny erytrocyty, leukocyty i trombocyty. Rybí erytrocyty jsou plnohodnotné
jaderné buňky a jejich počet u sladkovodních ryb kolísá v rozmezí 0,7 – 3,5 T.l-1.
Leukocyty jsou v rybí krvi zastoupeny v rozsahu 30 – 100 G.l-1, jejich hlavní funkce
v rybím organizmu je ochranná, uplatňují se v imunitních reakcích a jsou fixátory
toxinů. Krevní buňky u ryb vznikají převážně v krvetvorné tkáni ledvin (hlavová
část) a sleziny (ryby nemají kostní dřeň). Rybí krev se vyznačuje velmi rychlou
srážlivostí (řádově do 20 – 30 sec.), protože ve vodním prostředí musejí být ryby
chráněny před hemolýzou. Pro rychlou srážlivost a celkově malé množství krve není
nutné ryby před potravinářským využitím vykrvit, při hromadném zpracování ryb
se to ani neprovádí.
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Obr. 56: Schéma krevního oběhu a stavby rybího srdce: A1 – břišní aorta a cévy
vedoucí odkysličenou krev, A2 – hřbetní aorta a cévy vedoucí okysličenou krev, A3 –
srdce, A4 – žábry, A5 – játra; B1 – srdeční předsíň, B2 – komora, B3 – chlopně, B4 –
tepenný násadec. Dle Rysa a Šimka (1989)

6.11 Močové ústrojí
Rybí ledviny jsou párové orgány prodlouženého tvaru a tmavočervené
barvy, uložené v břišní dutině těsně pod páteří. Probíhají od blízkosti srdce až do
koncové části tělní dutiny, u některých druhů vstupují až do ocasního násadce.
Vedle tvorby a vylučování moči ledviny plní také významnou funkci krvetvornou,
osmoregulační a endokrinní. Přední (hlavová) část ledvin leží přibližně nad srdcem a
obsahuje tkáň lymfatickou, krvetvornou a endokrinní (nahrazující funkci
nadledvinek, které ryby nemají). Střední (trupová) část ledvin probíhá pod páteří až
do blízkosti řitního otvoru a je tvořena exkretorickou (vylučovací) tkání. U štiky
obecné, úhoře říčního, candáta obecného a dalších rybích druhů rozlišujeme ještě
zadní (ocasní) část ledvin, částečně vstupující do ocasního násadce. Z vývojového
hlediska se u ryb v embryonálním období většinou objevují ledviny typu
předledvin, které se později mění na prvoledviny. Na vylučování zplodin
metabolizmu se u sladkovodních i mořských ryb vedle ledvin významně podílejí
také žábry. Dusíkaté látky v rybí moči představují pouze 7 – 25 % celkově
vylučovaných dusíkatých látek. Ve stavbě a funkci ledvin sladkovodních a mořských
ryb existují významné rozdíly v důsledku odlišných osmotických poměrů ve
sladkovodním a mořském prostředí.
U sladkovodních ryb jsou tělní tekutiny mnohem koncentrovanější než
okolní prostředí, takže voda a v ní rozpuštěné soli neustále prostupují vlivem
osmotického tlaku do rybího organizmu (především přes žaberní epitel a sliznici
ústní dutiny a jícnu). Ledviny sladkovodních ryb jsou proto větší v poměru
k hmotnosti těla než u mořských ryb, jsou dokonaleji stavěny a pracují vysoce
účinně. Sladkovodní ryba se brání hydrataci organizmu prostřednictvím tvorby
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zvýšeného množství hypotonické moči a vodu aktivně nepřijímá (nepije). Větší
ztrátě solí je bráněno aktivním záchytným mechanizmem chloridových buněk
v žábrách.
Koncentrace tělních roztoků u mořských ryb dosahuje přibližně 1/3 hodnot
koncentrace mořské vody, což ve svém důsledku vede u těchto ryb
k dehydratačním tendencím vlivem osmózy. Proto mořské ryby nahrazují ztráty
vody v organizmu tím, že mořskou vodu aktivně pijí. Jejich ledviny jsou ve srovnání
se sladkovodními rybami menší, méně dokonale vyvinuty a produkují malé
množství moči. U některých exotických mořských druhů ledviny dokonce zcela
chybějí.

6.12 Pohlavní soustava a rozmnožování
Většina rybích druhů je odděleného pohlaví (gonochoristé) s vnějším
typem oplození, hermafroditismus se vyskytuje výjimečně u některých mořských
druhů. Pohlavní žlázy jsou obvykle párové orgány, zavěšené na pobřišnicových
řasách v horní části břišní dutiny podél vnějších okrajů ledvin a po obou stranách
plynového měchýře. U samců (mlíčáků) se označují jako varlata a u samic
(jikernačky) jako vaječníky.

6.12.1 Pohlavní orgány
Varlata mohou mít stavbu s hroznovitým nebo radiálním uspořádáním.
Rybí spermie mají obdobnou stavbu jako u vyšších obratlovců (hlavička, krček a
bičík) a jsou velmi malých rozměrů. Rybí sperma se označuje jako mlíčí. Spermie
jsou ve varlatech a pohlavních vývodech nepohyblivé, pohyblivost získávají až ve
vodním prostředí. Doba pohyblivosti spermií je u ryb obecně krátká, kratší interval
pohyblivosti vykazují chladnomilné druhy (např. pstruh duhový 40 sec.), o něco
delší je u teplomilných druhů (např. kapr obecný 2 – 3 min.). V mořské vodě je doba
pohyblivosti rybích spermií podstatně delší (např. u sleďů řádově hodiny až dny).
Vaječníky se stejně jako varlata zakládají párově, ale v dospělosti je u nich
poměrně častá asymetrie. Ve folikulech vaječníků se ze zárodečných buněk
postupně tvoří vajíčka, která se u ryb označují jako jikry. Vajíčko je na povrchu kryto
dvěma obaly, a to žloutkovou blanou (obal prvního stupně) a chorionem (obal
druhého stupně). Jikerné obaly jsou vybaveny otvorem (mikropyle) pro vniknutí
spermie. Většina rybích druhů má jikry kulovitého tvaru, jikra po styku s vodou
začíná v důsledku prostupnosti jaderných obalů bobtnat. Bobtnáním jikry dochází
k uzavírání mikropyle, čímž je časově omezena možnost oplození. Velikost jiker je
druhově charakteristická a je dána množstvím výživného žloutku. Jikry rybích druhů
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žijících v méně příznivých teplotních podmínkách jsou obvykle větší, ale jikernačka
jich má méně. Například u pstruha obecného velikost jiker dosahuje 4 – 5,5 mm, u
kapra obecného jen 1,2 – 1,5 mm. S ohledem na specifickou hmotnost rozlišujeme
jikry volně se vznášející ve vodním sloupci (pelagické) a jikry ponořené
(demerzální), klesající ke dnu, nebo přichycené k podkladu (jikry řady rybích druhů
se stávají po styku s vodou lepivými pro možnost přichycení na výtěrovém
substrátu).

6.12.2 Rozmnožování
K oplození jiker dochází u většiny ryb ve vodním prostředí během výtěru
(bez kopulace). Poměrně vzácně se u ryb vyskytuje gynogeneze (např. u samičí
populace karasa stříbřitého), která představuje způsob neúplného oplození, kdy
spermie (samce jiného rybího druhu) vajíčko pouze aktivuje, ale nedochází ke
splynutí samčího a samičího jádra (nevzniká mezidruhový kříženec). Zakotvení
pohlaví je u řady rybích druhů labilní, takže se relativně často (např. změnou
podmínek prostředí) objevuje zvrat pohlaví (sexuální inverze), a to i po dosažení
pohlavní dospělosti. Pohlavní dospívání ryb úzce souvisí s rychlostí růstu a
dosahovanou velikostí daného druhu. Krátkověké druhy dorůstající malých rozměrů
často dospívají již v druhém roce života, dlouhověké ryby obvykle ve věku 3 – 5 let,
někdy i později (např. největší druh jesetera, vyza velká ve věku 15 – 20 let). Samci
většiny rybích druhů pohlavně dospívají o 1 – 2 roky dříve než samice.
Charakteristickým znakem rozmnožování ryb je také relativně častý výskyt
mezidruhových kříženců (hybridi), a to zejména u sladkovodních ryb. Navíc kříženci
vývojově blízkých rybích druhů jsou často dále plně plodní.
Ve vývinu rybího jedince rozlišujeme období embryonální, larvální,
juvenilní, adultní a senektivní.
Všechny naše rybí druhy jsou vejcorodé (oviparní) a oplození vajíčka je
vnější. U některých paryb i vývojově vyšších ryb se vyskytuje vejcoživorodost
(ovoviviparie). Ta spočívá ve vnitřním oplození samice a ve vývoji vajíček ve
vejcovodech. Podle cykličnosti rozmnožování můžeme ryby rozdělit na druhy
monocyklické a polycyklické. Monocyklické druhy se rozmnožují pouze jedenkrát
za život, obvykle po dlouhém a vyčerpávajícím třecím tahu a po vykonaném výtěru
hynou (např. tichomořští lososi nebo úhoř říční). Většina rybích druhů patří mezi
polycyklické, které se po dosažení pohlavní dospělosti vytírají v pravidelných
cyklech několikrát za život. V našich zeměpisných šířkách se tyto polycyklické druhy
zpravidla rozmnožují v pravidelných ročních intervalech, v teplejších oblastech
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často v intervalech kratších a v chladnějších oblastech v delších, několikaletých
intervalech.
Plodnost ryby závisí na druhové příslušnosti, věku a velikosti, jejím
výživném stavu a dalších faktorech. Z hlediska druhové příslušnosti ovlivňuje
plodnost zejména velikost jiker a rozvinutost úrovně rodičovské péče o jikry a
potomstvo. Plodnost našich ryb se pohybuje od několika desítek (hořavka duhová)
až po milióny jiker (např. kapr obecný). Mezi nejplodnější rybí druhy patří mořské
tresky, u nichž absolutní plodnost (počet jiker vyprodukovaných samicí
v předvýtěrovém období) dosahuje 10 – 60 miliónů jiker. Z hlediska ochrany jiker a
péče o potomstvo dělíme ryby na skupiny ochraňující jikry a potomstvo (jejich
plodnost je relativně nízká), ukrývající jikry (do štěrku, písku, pod kameny apod.) a
neochraňující jikry (většina rybích druhů, jejich plodnost je vysoká).

6.12.3 Nároky ryb na podmínky prostředí při rozmnožování
Z faktorů prostředí má největší vliv na pohlavní dozrávání a výtěr teplota
vody. Vlastní výtěr nastává u jednotlivých druhů až po dosažení určité teplotní
hranice (tzv. výtěrová teplota), která je druhově charakteristická (např. mník
jednovousý 0,2 – 4 °C, candát obecný 12 – 14 °C, kapr obecný 17 – 18 °C). Jako
aktivátor dozrávání pohlavních buněk mohou působit také změny ve světelné
intenzitě (změna délky světelného dne), na které však rybí druhy nereagují stejně
(některé stimuluje prodlužování světelného dne, jiné jeho zkracování). Podle
specifických požadavků na výtěrový substrát rozdělujeme rybí druhy do několika
ekologických skupin:
 litofilní – vytírají jikry na čistý a tvrdý substrát (kamenité nebo
štěrkovité dno), např. pstruh obecný, parma obecná
 fytofilní – vytírají silně lepkavé jikry na ponořené vodní rostliny,
nebo i na zatopené suchozemské porosty, nikdy však na dno, např.
štika obecná, kapr obecný
 indiferentní – podobně jako fytofilní skupina vytírají jikry na
ponořený rostlinný substrát, pokud však ten není k dispozici, vytřou
se na substrát náhradní (ponořené kameny, větve apod.), např.
cejn velký, okoun říční
 pelagofilní – jikry jsou vytírány do vodního sloupce a pro svoji
nízkou specifickou hmotnost (obsahují tukovou kapénku nebo
mnohonásobně bobtnají) se vznášejí ve vodním sloupci nebo
v blízkosti hladiny, např. ostrucha křivočará, amur bílý, řada
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mořských druhů (v povrchových vrstvách moří je teplejší a
kyslíkatější voda)
psamofilní – vytírají se na písčitý povrch dna, např. hrouzek
obecný, mřenka mramorovaná
ostrakofilní – samicím těchto druhů naroste v období výtěru
kladélko, jímž klade jikry do žaberní dutiny mlžů, z našich druhů
pouze hořavka duhová

6.13 Endokrinní soustava
Žlázy s vnitřní sekrecí vylučují specificky účinné látky (hormony) do krve,
která je transportuje na místa působení v příslušných orgánech. Hormony se spolu
s nervovou soustavou podílejí na řízení životních funkcí organizmu
(neurohumorální regulace). Ve srovnání s činností nervové soustavy je působení
hormonů pomalejší a dlouhodobější. Ryby mají dobře vyvinutou endokrinní
soustavu podobnou savčí.
Štítná žláza vzniká na spodní straně hltanu mezi prvním a druhým žaberním
obloukem, netvoří kompaktní orgán. Hormony štítné žlázy jsou tvořeny
aromatickou aminokyselinou a jsou souhrnně označovány jako tyroxin. Ten má
zřejmě podobnou funkci jako u vyšších obratlovců, tzn. regulaci metabolizmu,
zvláště bílkovin.
Ultimobranchiální tělíska jsou umístěna mezi ventrální stěnou jícnu a
žilným splavem srdce a mají vztah k metabolizmu vápníku. Zřejmě představují
částečný ekvivalent příštítných tělísek vyšších obratlovců, která ryby nemají.
Brzlík je většinou ostrůvkovitě rozptýlen v podobě váčků okolo tepenného
násadce a výstupů přívodních žaberních tepen. U ryb je velmi malý a je nejvíce
vyvinut u mladých jedinců, v dospělosti zaniká. Funkčně zřejmě podporuje rychlost
růstu ryb. Jeho hlavní význam však spočívá v imunitním systému.
Langerhansovy ostrůvky pankreatu jsou většinou rozmístěny v oblasti
žlučníku, sleziny a předního oddílu střeva. Endokrinní tkáň produkuje hormon
inzulin, a to ve vyšším množství než u savců. Inzulin umožňuje využití glukózy a
syntézu glykogenu (zásobní škrob ukládaný v játrech), fyziologicky je stejný jako
savčí.
Pravé nadledvinky u ryb chybějí a jsou nahrazeny suprarenální tkání
(odpovídající dřeni nadledvinek) a interrenální tkání (odpovídající kůře
nadledvinek). Obě tkáně jsou odděleně rozptýleny v přední (hlavové) části ledvin.
Suprarenální tkáň produkuje hormony adrenalin a noradrenalin. Zvýšená sekrece
těchto hormonů vyvolává změny krevního oběhu, osmoregulace a energetického
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metabolizmu. Interrenální tkáň produkuje kortikosteroidy, u ryb je to hlavně
kortizol. Tyto látky řídí metabolizmus proteinů, vody, lipidů a solí. Zvýšená sekrece
kortizolu zvyšuje využití jaterního glykogenu, podporuje glukoneogenezi a snižuje
rezistenci organizmu proti infekcím. Zvýšená produkce všech uvedených hormonů
je součástí stresových reakcí ryb, vyvolaných nepříznivými faktory prostředí.
Pohlavní žlázy produkují vedle pohlavních buněk také pohlavní hormony,
které jsou důležité pro dozrávání pohlavních produktů a pro vytvoření
sekundárních pohlavních znaků. U samců je produkován testosteron a u samic
estrogeny.
Hypofýza (podvěsek mozkový) představuje nejdůležitější žlázu endokrinní
soustavy, funkčně nadřazenou ostatním a vytvářející s hypothalamem (spodní část
mezimozku) funkční celek pro neurohumorální regulaci organizmu. Je to žláza
vejčitého tvaru, umístěná na spodině mozku v jamce klínové kosti nazývané turecké
sedlo. Je tvořena neurohypofýzou a adenohypofýzou. Neurohypofýza vývojově
vzniká jako vychlípenina hypothalamu, s nímž zůstává spojena nervovými drahami.
Adenohypofýza představuje epitelovou část, která vzniká vychlípením stropu dutiny
prvoúst. Adenohypofýza ryb produkuje shodné hormony s adenohypofýzou vyšších
obratlovců:
 somatotropin (růstový hormon) – STH
 adrenokortikotropní hormony – ACTH
 tyreotropní hormon – TSH
 gonadotropní hormony – FSH, LH
 intermedin (melanocyty stimulující hormon) – MSH
Neurohypofýza deponuje hormony produkované neurosekreční činností
hypothalamu, a to oxytocin (zvyšuje napětí hladkých svalů) a vasopresin (zvyšuje
krevní tlak). U ryb je velmi podrobně objasněna gonadotropní funkce hypofýzy
v souvislosti s jejím dlouholetým využíváním v rybářské praxi pro potřeby umělého
výtěru řady rybích druhů. K těmto účelům je nejčastěji využívána hypofýza kapra
obecného.
Epifýza (šišinka) vzniká z horní části mezimozku (epithalamus) a vytváří
hormony melatonin a serotonin, které zřejmě ovlivňují denní biorytmy ryb
v závislosti na světelných podmínkách.
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7 TAXONOMICKÝ SYSTÉM RYB A VÝSKYT RYBÍCH
DRUHŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Petr Spurný

7.1 Taxonomický systém ryb
Systematické zařazení ryb je v důsledku jejich dlouhého a různorodého
fylogenetického vývoje a s ohledem na vysoký počet žijících druhů (aktuálně je
popsáno 32.900 rybích druhů, celkový počet je odhadován na 40.000 druhů) velmi
složité. Nejvíce a nejdéle přijímaný taxonomický systém ryb vytvořil ruský ichtyolog
L. S. Berg (1876 – 1950). Vzhledem k různým názorům ichtyologů na fylogenetický
vývoj některých skupin ryb však dnes existuje několik taxonomických systémů ryb.
Rozdíly se objevují především ve vyšších taxonomických jednotkách (třída, podtřída,
nadřád, řád), ale v posledních letech dochází i k revizi zařazení jednotlivých druhů
(zejména vlivem moderních genetických metod, využívaných ke studiu vývojové
příbuznosti rybích druhů).
Ryby jsou čelistnatí obratlovci (nadtřída Gnathostomata), základním
kritériem jejich dalšího rozdělení do tříd je stupeň osifikace (kostnatění) kostry.
Vývojově nejstarší jsou paryby (třída Chondrichthyes) s chrupavčitou stavbou
kostry (žraloci, rejnoci, chiméry). Vývojově vyšší (tzv. pravé ryby) jsou zařazeny do
třídy Osteichthyes (ryby kostnaté) s nejvyšším druhovým zastoupením v podtřídě
paprskoploutví (Actinopterygii). Tato podtřída z nejdůležitějších skupin obsahuje
nadřád Chondrostei (řídkokostní – jejich chrupavčitá kostra již začíná osifikovat,
typickými představiteli jsou jeseteři) a nadřád Teleostei (celokostní – s již dokonale
osifikovanou kostrou, kteří představují nejpočetnější skupinu současně žijících
hospodářsky významných druhů ryb).

7.1.1 Rozšíření rybích druhů na Zemi
Jednotlivé rybí druhy nebo jejich skupiny jsou obdobně jako ostatní
živočišné druhy existenčně vázány na určitý areál rozšíření, v němž zakotvily během
svého vývoje. Podle odlišného složení fauny se jednotlivé části povrchu Země
rozdělují na tzv. zoogeografické jednotky (říše a oblasti). Evropa je zahrnuta do říše
arktogea a její palearktické oblasti (Evropa, severní Afrika a velká část Asie). Pro
Eurasii je typický vysoký počet rybích druhů čeledě kaprovitých (Cyprinidae) a
lososovitých (Salmonidae). Lososovité ryby jsou pro svoji chladnomilnost
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charakteristické pro severnější území oblasti. Na rybí druhy nejbohatší řekou
střední Evropy je Dunaj.

7.1.2 Rozšíření rybích druhů v České republice
Území České republiky leží v jihozápadní části eurosibiřské zoogeografické
podoblasti. Vnitrozemská poloha a členité uspořádání povrchu našeho státu
vytvářejí předpoklady pro vznik druhově bohaté rybí fauny. Druhově nejbohatší
rybí faunu má povodí Dunaje, Morava je tedy druhově pestřejší než Čechy, protože
náleží do úmoří Baltského i Černého moře. V současné době se v našich vodách
vyskytuje kolem 67 druhů ryb. Hlavní část rybí fauny tvoří původní druhy, dnes jsou
to 52 druhy (78 %) zastoupené v 17 čeledích. Počet nepůvodních druhů nelze
striktně stanovit, protože jejich výskyt se na našem území postupně mění. Jedná se
o rybí druhy, které k nám byly buď záměrně introdukovány (hospodářsky
významné druhy jako např. pstruh duhový nebo amur bílý), o druhy samovolně
pronikající na naše území (invazní druhy, např. karas stříbřitý nebo střevlička
východní), anebo druhy, které na naše území byly zavlečeny s dovozem jiných ryb
ze zahraničí, případně aktivitami akvaristů (zavlečené druhy, např. slunečnice
pestrá nebo koljuška tříostná).

7.2 Charakteristika čeledí a hospodářsky významných
druhů ČR
7.2.1 Čeleď jeseterovití (Acipenseridae)
Jedná se o starobylou skupinu řídkokostných ryb s protáhlým
vřetenovitým tělem s rovnou linií břicha a pěti podélnými řadami kostěných štítků
na povrchu těla. Ocasní ploutev je typicky nesouměrná s větším horním lalokem.
Hlava je zakončena nápadným kónickým rypcem s příčně postavenými
štěrbinovitými ústy ve výrazně spodním postavení a čtyřmi vousky, které stojí
v příčné řadě před ústy. Do čeledě je zařazováno 17 druhů, mezi jesetery
rozlišujeme výhradně sladkovodní druhy (u nás pouze jeseter malý) a diadromní
druhy, které obvykle dorůstají velkých rozměrů a dožívají se vysokého věku. Tyto
druhy tráví většinu života v mořích v blízkosti ústí velkých řek a k výtěru do těchto
řek vytahují, často hluboko do vnitrozemí. Na naše území historicky vytahovaly
druhy vyza velká, jeseter hvězdnatý, jeseter ruský a jeseter velký.
Zástupci jeseterovitých ryb patří mezi hospodářsky nejcennější druhy pro
mimořádnou kvalitu masa a pro přípravu kaviáru z jiker některých druhů.
V posledních desetiletích prodělává zájem trhu o jeseterovité ryby obrovskou
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renezanci, která vede k zavádění akvakulturních chovů nejen u původních druhů,
ale i u druhů introdukovaných z jiných oblastí (Severní Amerika, Sibiř). Větší
exempláře introdukovaných druhů jeseterů se také využívají v uzavřených nádržích
k rekreačnímu rybolovu (zejména jeseter sibiřský).
Jeseter malý (Acipenser ruthenus) je nejmenší zástupce jeseterovitých
dorůstající do maximální délky 1 m a hmotnosti 10 kg. Je to netažný sladkovodní
druh, který žije pouze v řekách. Živí se hlavně zoobentosem a příležitostně také
rybami. Na našem území je původním druhem, dostává se řekou Moravou ze
slovenského úseku Dunaje až do řeky Dyje na Břeclavsko (pod vodní dílo Nové
Mlýny). Patří mezi hospodářsky ceněné druhy pro svoje vysoce kvalitní maso.

Obr. 57: Jeseter malý. Foto P. Spurný.

7.2.2 Čeleď lososovití (Salmonidae)
Zástupci čeledě jsou sladkovodní i diadromní druhy severní polokoule
dorůstající i velkých rozměrů a hmotností (až 1,5 m a 50 kg), většinou mají velký
hospodářský význam. Mají typicky vřetenovité tělo se silným hřbetem, jsou výborní
plavci. Na těle se vyskytuje tuková ploutev, šupiny jsou drobné, na čelistech jsou
vyvinuty silné a ostré zuby. Trávicí ústrojí má žaludek, na který navazuje větší počet
pylorických přívěsků. Lososovití jsou charakterističtí velmi pestrým zbarvením těla,
které je velmi variabilní a mění se i během života. Čeleď obsahuje kolem 100 rybích
druhů a vyznačuje se velmi komplikovanou systematikou.
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Pstruh obecný forma potoční (Salmo trutta morpha fario) je náš původní
druh s vřetenovitým tvarem těla, dokonale přizpůsobený životu v proudících
vodách. Jeho barevné přizpůsobení prostředí je tak výrazné, že dokonce ani pstruzi
ze sousedních řek nemusejí být vybarveni stejně. Na hřbetě jsou temné až černé
skvrny, které zasahují i na horní část skřelí, na bocích podél páteře jsou karmínově
červené až rezavě hnědé skvrny, lemované nažloutlými nebo světlými dvorci.
Ocasní ploutev až na výjimky pigmentovaná není (maximálně několik skvrn na
okrajích ploutve). U samců dosahuje horní čelist za zadní okraj oka a u starších
samců je dolní čelist mohutnější a na konci hákovitě zahnutá.

Obr. 58: Pstruh obecný, forma potoční. Foto P. Spurný.
Pstruh obecný u nás obvykle dorůstá do délky 30 – 45 cm a hmotnosti 0,25
– 0,80 kg (výjimečně 60 – 80 cm a 3 – 6 kg; v roce 1974 byl u nás na udici uloven
exemplář o délce 85,4 cm a hmotnosti 7,2 kg) a je považován spíše za krátkověkou
rybu. Pstruh obecný je výrazně stanovištní druh s teritoriálním chováním, který
obývá především horní toky řek a podhorské potoky pstruhového a lipanového
pásma s chladnou, čistou a dobře prokysličenou vodou. Hlavní potravu tvoří
zoobentos (larvy chrostíků, jepic, pošvatek a blešivci) a dospělci hmyzu, u větších
exemplářů také menší ryby a žáby. Výtěr spadá do podzimních měsíců od poloviny
října do poloviny prosince a je spojen s migrací do horních úseků toků a menších
přítoků. Druh je litofilní, ukrývající jikry do štěrkovitého substrátu.
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Hospodářský význam pstruha obecného je nesmírný, představuje velmi
populární sportovní rybu, jejímuž lovu se věnuje široký okruh rybářů. Díky této
popularitě byl koncem 19. století introdukován do všech zeměpisných oblastí světa,
kde se přirozeně nevyskytoval (Severní a Jižní Amerika, jižní Afrika, Austrálie, Nový
Zéland, Japonsko). Má velmi kvalitní a chutné maso pevné konzistence s nízkým
obsahem tuku.
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) je na našem území i v celé Evropě
nepůvodním druhem, který byl koncem 19. století introdukován do vod prakticky
všech kontinentů. K nám byl poprvé dovezen v roce 1888 z Německa, kam byl
importován z USA v roce 1880. Pstruh duhový se tvarem těla podobá pstruhovi
obecnému, tělo je však vyšší a z boků více zploštělé. Hřbetní strana těla, včetně
hlavy je hustě tečkovaná malými černými skvrnkami. Toto husté tečkování přechází
také na hřbetní, tukovou a ocasní ploutev. Červené skvrny se nevyskytují. Podél
celého těla se v oblasti páteře táhne duhově zbarvený pás, který začíná na skřelích
a končí na ocasním násadci. Duhové zbarvení je intenzivnější u samců v době tření a
větším samcům se na rozdíl od pstruha obecného obloukovitě zakřivuje horní
čelist.

Obr. 59: Pstruh duhový. Foto P. Spurný.
Druh ve své domovině dorůstá do hmotnosti až 20 kg a dožívá se věku 10
let. U nás byl největší exemplář pstruha duhového o délce 89 cm a hmotnosti 7,05
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kg uloven v roce 1985 v údolní nádrži Křetínka u Letovic. Ve srovnání se pstruhem
obecným má nižší požadavky na teplotu vody, obsah kyslíku a nevyžaduje úkryty,
pohybuje se v celém vodním sloupci. V tekoucích vodách je jeho potravní spektrum
prakticky shodné se pstruhem obecným (zoobentos, dospělci hmyzu, červi, drobné
ryby). V říčním prostředí se však většinou dlouho neudrží, má sklony migrovat po
proudu. Větší uplatnění nachází v chladnějších nádržích, kde jeho hlavní potravní
složku (až 70 %) tvoří hrubší zooplankton. Přirozené výtěrové období spadá do
jarních měsíců (únor – duben), ale některé populace se vytírají na podzim (říjen –
prosinec). Druh je litofilní, ukrývající jikry do štěrkovitého substrátu.
Pstruh duhový má celosvětově obrovský význam jako velice populární druh
pro sportovní rybolov, ale prvořadě jako druh s vysoce kvalitním masem, který se
velmi dobře přizpůsobuje podmínkám intenzivních chovů. Z těchto důvodů byl také
introdukován prakticky do všech vhodných oblastí a stal se nejvíce chovaným
chladnomilným druhem v akvakulturách. U nás se také omezeně chová ve výše
položených rybnících s čistou vodou, nebo v klecových systémech chladnějších
údolních nádrží.
Siven americký (Salvelinus fontinalis) není na našem území původním
druhem, jeho přirozeným areálem rozšíření je východní část Severní Ameriky. U nás
byl zaváděn současně se pstruhem duhovým (v roce 1879 byl dovezen do Německa
a v roce 1890 poprvé vysazen do Černého jezera na Šumavě). Siven americký je
ryba střední velikosti dorůstající ve své domovině do 100 cm délky a hmotnosti 7,5
kg, u nás běžně jen 0,5 – 1,0 kg při délce 30 – 40 cm (v roce 1988 byl u nás uloven
exemplář o délce 50 cm a hmotnosti 2,3 kg). Tvar těla je typicky lososovitý, zbarvení
šedozelené, hřbet je tmavší s patrným mramorováním světlými podlouhlými
skvrnkami, na bocích se mohou vyskytovat karmínově červené skvrny. Okraje
prsních, břišních a řitní ploutve (první tvrdé paprsky) jsou zbarveny výrazně
krémově bíle. Samci mají širší ústa, horní čelist zasahuje dále za zadní okraj oka.
Dolní čelist se u nich může v době tření mírně zakřivovat vzhůru a břicho se
zbarvuje výrazně oranžově.
Druh ve své domovině obývá potoky, řeky a jezera s čistou, chladnou (do 20
°C) a kyslíkatou vodou s poměrně širokým rozpětím pH (4,1 – 9,5) a snáší tedy i
výrazně kyselou vodu. Způsob života může být jak stanovištní, tak spojený
s migracemi za potravou, výtěrem a přezimováním. Potravní spektrum je prakticky
totožné se pstruhem obecným. Proto při společném výskytu obou druhů dochází
k potravní konkurenci a pohybově aktivnější siven může pstruha ze stanoviště
vytlačovat. Ve střední Evropě se siven americký vytírá od října do března, je litofilní
a jikry ukrývá do štěrkovitého substrátu. Protože se výtěrové období překrývá se
pstruhem obecným, mohou v našich podmínkách vznikat mezidruhoví kříženci,
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kteří jsou dále neplodní (pro ostře meandrovitou kresbu označováni jako tzv.
tygrovité ryby).

Obr. 60: Siven americký. Foto P. Spurný.
Siven americký je pro svoje kvalitní maso také omezeně intenzivně chován
jako tržní druh na pstruhařstvích s chladnější vodou. V tekoucích vodách je lokálně
přisazován ke pstruhovi obecnému, hlavní využití nalézá v oblastech s chladnou a
kyselou vodou, kde jiné druhy lososovitých neobstojí (např. oblasti rašelinišť).
Hlavatka obecná, nebo také hlavatka podunajská (Hucho hucho) je
největším lososovitým druhem světa dorůstajícím do délky 1,8 m a hmotnosti 60
kg. Je původní rybou podhorských úseků řek povodí Dunaje. Na Slovensku je
původní v řekách Váh, Orava, Turiec, Revúca a Hron (v této řece byla v roce 1949
nalezena uhynulá hlavatka o hmotnosti 49 kg), v České republice se původně
vyskytovala v povodí Moravy, zejména v dolní Dyji. Je to silná a dravá lososovitá
ryba vřetenovitého tvaru těla s nápadně velkou a širokou hlavou se silnými a hustě
ozubenými čelistmi. Zbarvení hřbetu a horní části hlavy je tmavohnědé až
šedozelené, boky jsou světlejší, často s fialovým nebo cihlově červeným nádechem,
břicho je žluté až bílé. Na těle i na hlavě jsou rozptýleny černé nebo hnědavé
skvrny, na bocích často ve tvaru písmene X.
Typickým biotopem hlavatky je podhorská zóna řek (dolní část lipanového
a větší část parmového pásma) s teplotou vody do 15 °C, ale dobře snáší i vyšší
teploty a toleruje také určité znečištění vody. Preferuje úseky, kde se střídají tůně
s prahy a rychlými proudy. Je sice teritoriálním druhem, ale jedno stanoviště
osídluje více jedinců s určitou hierarchií. Hlavatka je výrazný dravec, který se
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zpočátku živí zoobentosem, ale od velikosti 5 – 10 cm již dravě (plůdkem různých
kaprovitých ryb). V potravě větších a starších jedinců jsou nejčastěji zastoupeny
druhy ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a parma obecná, částečně také lipan
podhorní a pstruh obecný. Hlavatka o délce 1 m bez problémů loví kilogramové
exempláře ostroretky, kořist vyhledává a pronásleduje.

Obr. 61: Hlavatka obecná. Foto P. Spurný.

Potravu přijímá po celý rok, nejintenzivněji na podzim a v zimě. Výtěr
probíhá na jaře (březen – duben) a mlíčáci svádějí o jikernačku boje. Na trdliště
podniká krátké migrace proti proudu (10 – 25 km), druh je litofilní, ukrývající jikry
do štěrkovitého substrátu.
Hlavatka má především kulturní a vědecký význam, hospodářské využití je
omezeno na vysoce atraktivní (ale přísně regulovaný) sportovní rybolov.

7.2.3 Čeleď lipanovití (Thymallidae)
Zástupci čeledě jsou menší ryby, obvykle nepřesahující celkovou délku 50 –
60 cm a hmotnost 2,5 kg. Charakteristickým znakem je nápadně vysoká
praporovitá hřbetní ploutev a přítomnost tukové ploutve. Ústa jsou poměrně malá
ve spodním postavení, čelisti jsou opatřeny drobnými zoubky, šupiny jsou výrazně
větší než u lososovitých ryb. V Evropě je původní jediný druh lipan podhorní, v Asii a
Severní Americe žijí další čtyři druhy, vyskytující se od západní Sibiře po Severní
Ameriku.
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Lipan podhorní (Thymallus thymallus) je naším původním, středně velkým
druhem, dorůstajícím běžně do délky 35 – 50 cm a hmotnosti 1 kg, výjimečně až 60
cm a 2,5 kg (ve Vírské vyrovnávací nádrži na řece Svratce byl v roce 1978 uloven
jedinec o délce 54,5 cm a hmotnosti 2,4 kg). Lipan je řazen mezi krátkověké druhy,
běžně se dožívá věku kolem 5 let, největší exempláře 8 – 10 let. Tělo lipana je štíhlé
a protáhlé, hlava poměrně malá s velkýma očima, ústa jsou malá ve spodním
postavení, středně velké šupiny jsou uspořádány v pravidelných podélných řadách.
Zbarvení hřbetu je u dospělých ryb šedozelené až namodralé, boky jsou šedomodré
až šedozelené, břicho bílé až nažloutlé, skřele nafialovělé. Na hřbetu a na bocích se
vyskytují černé skvrny nepravidelných tvarů. Celkové zbarvení lipana je velmi
proměnlivé a charakteristické podle stanovišť. Hřbetní ploutev je poměrně velká,
praporovitého tvaru, u samců je větší a na zadním konci vybíhá do špičky.

Obr. 62: Lipan podhorní. Foto P. Spurný.

Lipan žije v podhorských úsecích řek s mírnějšími proudy a kamenitoštěrkovitým až písčitým dnem. Tyto úseky jsou natolik typické, že byly nazvány
lipanovým pásmem (výskyt druhu ale zasahuje i do pstruhového a parmového
pásma). Na rozdíl od pstruha obecného, s nímž se často vyskytuje společně,
nevyhledává úkryty, je odolnější vůči vyšším teplotám a snáší mírné znečištění
vody. Mladí lipani se sdružují do početnějších hejn, starší jedinci vytvářejí méně
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početné skupiny a největší exempláři žijí samotářsky. Z hlediska potravní
specializace je lipan typický bentofág, živí se především larvami chrostíků,
pakomárů, jepic a také blešivci. V potravě se významně uplatňují i měkkýši
(kamomil říční) a dospělci hmyzu. Potravu přijímá do pozdního podzimu,
s ochlazením vody se potravní aktivita dokonce zvyšuje. Výtěr probíhá od poloviny
května při teplotě vody 7 – 10 °C, druh je litofilní, ukrývající jikry do štěrkovitého
substrátu. Samci získávají v době tření celkově černofialové zbarvení. Krátkověkost
lipana je spojována s fyziologickými následky výtěru, po němž významná část
generačních ryb uhyne.
Hospodářský význam lipana spočívá především v jeho atraktivnosti pro
sportovní rybolov muškařením. Jeho maso je velmi kvalitní a dieteticky vhodné,
čerstvá ryba je charakteristická typickou tymiánovou vůní. V posledních desetiletích
jsou početní stavy lipana prakticky po celé Evropě decimovány zimujícími hejny
rybožravého ptáka kormorána velkého (v našich řekách ještě dalšími predátory jako
je vydra říční, norek americký, čáp černý a volavka popelavá), v důsledku čehož
početnost druhu dramaticky poklesla až na kritickou hranici, ohrožující jeho
samotnou existenci.

7.2.4 Čeleď síhovití (Coregonidae)
Zástupci čeledě jsou sladkovodní nebo diadromní druhy, které v moři
nepodnikají daleké cesty od pobřeží. Mají z boků silně zploštělé tělo, vyskytuje se
tuková ploutev, šupiny jsou poměrně velké. Výtěr probíhá od podzimu do jara při
teplotě vody 0,2 – 7 °C, jikry jsou na rozdíl od lososovitých ryb malé a bývá jich
vysoký počet. Hlavní potravu těchto ryb tvoří zooplankton, ale také larvy vodního
hmyzu, měkkýši, červi a malé ryby. Síhové vytvářejí početná hejna, žijí spíše ve
volné vodě jezer (pelagiál), ale také v řekách. Velké množství druhů síhů se
vyskytuje v Evropě, na Sibiři a v Severní Americe. V České republice se vyskytují
pouze dva introdukované druhy této čeledě, jedná se o síha severního marénu a
síha peledě.
Síh severní maréna (Coregonus lavaretus maraena), aktuálně s platným
názvem síh severní (Coregonus maraena), k nám byl dovezen v roce 1882
z polských Pomořanských jezer. V našich podmínkách dorůstá do délky 50 – 60 cm a
hmotnosti 2 – 3 kg. Vyznačuje se štíhlým protáhlým tělem, menší hlavou s velkýma
očima a spodním postavením úst. Maréna nesnáší vodní zákaly, vyšší teploty vody
(nad 25 °C), ani pokles nasycení vody kyslíkem pod 70 %.
Síh peleď (Coregonus peled) žije v původním areálů rozšíření (bývalý SSSR)
v řekách a jezerech, k nám byl importován v roce 1970. Vyznačuje se robustnějším
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a vyšším tělem než maréna, ústa jsou koncová. V našich podmínkách dorůstá (ve
třetím roce života) do hmotnosti 1,0 – 1,5 kg. Ve srovnání s marénou má méně
vyhraněné požadavky na podmínky prostředí a snáší teploty vody až do 28 °C.
Hospodářské využití obou uvedených síhů u nás spočívá v jejich rybničním
chovu jako vedlejších ryb v chladnějších rybnících v polykulturních obsádkách
s kaprem obecným, případně i se pstruhem duhovým. Oba druhy mají velmi
kvalitní maso s vyšším obsahem tuku, které je velmi vhodné k úpravě uzením.
Krátce po introdukci síha peledě bylo v naší rybářské praxi zahájeno
užitkové mezidruhové křížení síha peledě se síhem severním marénou, protože
kříženci v rybnících velmi rychle rostou. Vzniklí kříženci jsou však dále plně plodní a
užitkové křížení se v provozních podmínkách zcela vymklo kontrole. Výsledkem této
chovatelské praxe je skutečnost, že síh severní maréna a síh peleď se u nás
v současné době prakticky nevyskytují v geneticky čistých formách.

Obr. 63: Kříženec síha severního marény a síha peledě. Foto P. Spurný.

7.2.5 Čeleď štikovití (Esocidae)
Zástupci čeledě jsou ryby s nápadně protaženými a ozubenými čelistmi.
Hřbetní a řitní ploutev jsou výrazně posunuty k ocasní ploutvi. Kostra se vyznačuje
přítomností spodních i horních žeber a mezisvalových kůstek. Trávicí ústrojí je se
žaludkem, ale bez pylorických přívěsků. Štikovití představují jednu z nejméně
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početných čeledí sladkovodních ryb s holarktickým rozšířením (Evropa, Asie,
Severní Amerika). V Evropě a v Asii se vyskytuje jediný druh štika obecná.
Štika obecná (Esox lucius) je původním druhem naší rybí fauny, patří mezi
velké druhy, dorůstá do délky 150 cm a hmotnosti 16 – 24 kg (maximálně 65 kg,
v údolní nádrži Lipno na Vltavě byla v roce 1988 ulovena štika o délce 137 cm a
hmotnosti 27,2 kg), dožívá se kolem 25 let. Tělo má charakteristický torpédovitý
tvar, hlava je shora nápadně zploštělá se silně vyvinutými a široce rozevíratelnými
čelistmi. Velké oči signalizují vizuální potravní orientaci, povrch těla pokrývají
cykloidní šupiny. Zbarvení je vysoce variabilní v závislosti na prostředí. Základními
barvami jsou zelená, černá a žlutá s četnými světlými skvrnami na bocích.

Obr. 64: Štika obecná. Foto P. Spurný.

Štika je výrazně stanovištní rybou pobřežní zóny řek a údolních nádrží,
v řekách vyplouvá až do pstruhového pásma. Je to typický dravec, který se začíná
živit rybami již od délky kolem 5 cm, kdy se také začíná projevovat výrazný
kanibalizmus. Kořist loví z úkrytu svého stanoviště prudkým výpadem a většinou ji
nepronásleduje na delší vzdálenost. V prostředí loví nejpočetněji zastoupené menší
ryby (většinou okoun říční, plotice obecná). Patří mezi naše nejrychleji rostoucí
druhy. Výtěr spadá do prvních jarních měsíců (obvykle březen při teplotě vody 7 – 9
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°C). Trdliště vyhledává na travnatých porostech s nízkým vodním sloupcem, druh je
fytofilní, jikry jsou lepkavé.
Štika obecná je hospodářsky velmi významným druhem, který je ve vodách
mimopstruhového charakteru (cejnové a parmové pásmo) považován za velmi
důležitý regulační prvek vyváženosti rybích společenstev (zejména v údolních
nádržích). Při dostatečné početnosti je schopna udržovat svým predačním tlakem
kaprovité ryby se sklonem k přemnožení ve vyváženém stavu. Pro ceněné maso a
relativně snadnou ulovitelnost na udici je vyhledávaným úlovkem sportovních
rybářů. Štika je také tradičně chována v kaprových rybnících jako významný
vedlejší druh.

7.2.6 Čeleď kaprovití (Cyprinidae)
Jedná se o druhově nejbohatší rybí čeleď, zahrnující kolem 3.000 druhů
různé délky těla (od 3 cm přes 2 m). U kaprovitých jsou vyvinuty spodní požerákové
zuby (jedno až trojřadé), které jsou považovány za velmi důležitý systematický
znak. Ústa jsou více či méně vysunovatelná, mohou být lemována vousy nebo jsou
bezvousá. Chybějí horní žebra, vyskytují se mezisvalové kůstky. Tělo je pokryto
cykloidními šupinami, výjimečně mohou šupiny chybět, trávicí ústrojí je bez
žaludku. Naprostá většina druhů žije výhradně ve sladkých vodách, některé druhy
se mohou vyskytovat také v brakických vodách. Kaprovité ryby jsou méně náročné
na obsah rozpuštěného kyslíku a většinou teplomilné. Živí se zooplanktonem a
zoobentosem, některé druhy se specializují na rostlinnou potravu (např. ostroretka
stěhovavá, amur bílý), mohou se vyskytovat i dravci (bolen dravý). U všech
kaprovitých je vyvinuto sezónní přijímání potravy v závislosti na teplotě vody. Při
rozmnožování se většinou neprojevuje péče o jikry ani o potomstvo. Zastoupené
druhy jsou z hlediska výtěrového substrátu převážně fytofilní nebo indiferentní, ale
mohou být také litofilní i pelagické. Prakticky všichni kaprovití žijící v našich vodách
se vytírají na jaře nebo začátkem léta a často se mezi sebou kříží (vznik
mezidruhových kříženců).
Nejbohatší na kaprovité druhy ryb je jižní Asie a tropická Afrika, v Austrálii a
Jižní Americe původně chybějí. V Číně se vyskytuje přes 800 druhů kaprovitých ryb,
v USA a v Kanadě kolem 400 druhů.
Kapr obecný (Cyprinus carpio) představuje nejznámější sladkovodní rybu,
která je předmětem chovu již přes 2.500 let. Původním areálem rozšíření druhu je
povodí řek Černého, Kaspického a Aralského moře a také úmoří Tichého oceánu od
řeky Amuru po Barmu a Japonsko. Poddruh Cyprinus carpio carpio je pokládán za
skutečného předka středoevropských kaprů, který se v období mladších třetihor
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začal šířit z oblasti Černého moře dále na západ a v této době pravděpodobně
pronikl povodím Dunaje na naše dnešní území. V celé oblasti Středozemního moře
se o rozšíření kapra zasloužili především staří Římané, kteří jej dováželi z Malé Asie.
Kapr obecný dorůstá do délky až 1,5 m a hmotnosti kolem 40 kg (u nás byl
největší exemplář kapra o délce 108 cm a hmotnosti 29,2 kg uloven v roce 1978),
dožívá se věku přes 40 let. Tělo kapra je robustní a u původní divoké formy je
s výjimkou hlavy celé tělo kryto velkými cykloidními šupinami. Ústa mají spodní
postavení s vysunovatelným rypcem a 2 páry vousků, požerákové zuby jsou
trojřadé v postavení 1.1.3-3.1.1. Ploutve jsou mohutné, hřbetní ploutev je nápadně
dlouhá. Díky 10 století trvajícímu rybničnímu chovu se již původní divoká forma
kapra obecného s dlouhým a úzkým tělem v našich vodách nevyskytuje (byla
potvrzena pouze v deltě Dunaje v Rumunsku). Kapr se v procesu domestikace
postupně morfologicky významně měnil a ze zootechnického hlediska je již
zařazován do kategorie hospodářských zvířat s vědeckým názvem Cyprinus carpio
morpha domestica. Z hlediska ošupení jsou dnes rozlišovány tři základní variety
kapra: šupinatá, lysá a hladká. Díky dlouhodobému chovu kapra v podmínkách
stojatých vod a cílenému výběru byly vyšlechtěny formy kaprů s poměrně malou
hlavou a klenutým hřbetem (tzv. vysokohřbeté formy). Zbarvení kapra je velmi
proměnlivé, hřbet je tmavě zelený, šedý nebo šedomodrý, boky jsou žlutozelené až
nazlátlé, břicho je žlutobílé. V japonském okrasném rybářství jsou již od 18. století
chovány barevné linie kapra označované jako „Hi-Goi“.

Obr. 65: Kapr obecný. Foto P. Spurný.
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Kaprovi vyhovují teplé, pomalu tekoucí a stojaté vody nížinných oblastí
s měkkým dnem. Dává přednost vyšší teplotě vody (20 – 30 °C), nevadí mu vodní
zákal, je tolerantní vůči organickému znečištění a nemá vysoké nároky na obsah
kyslíku. Většinou vytváří hejna a ani starší jedinci nežijí samotářsky. Zimní období
přežívá v hlubších místech ve stavu netečnosti a nepřijímá potravu. Potravní
spektrum druhu je velmi široké, jako všežravec se živí zooplanktonem,
zoobentosem (zejména larvami pakomárů a nitěnkami), ale i detritem, řasami a
částmi vyšších rostlin. Výtěr probíhá od začátku května do konce června při teplotě
vody 18 – 20 °C, z hlediska výtěrového substrátu je kapr typický fytofilní druh, jikry
jsou malé a silně lepkavé.
Kapr obecný je celosvětově nejvýznamnějším sladkovodním teplomilným
hospodářským druhem, chovaným v rybnících a teplovodních akvakulturách. Jeho
chov je nejvíce rozvinut v Asii (v Číně probíhá již přes 2.500 let). České kaprové
rybníkářství má již 10 století dlouhou tradici a je považováno za nejvyspělejší
v Evropě. Výlov tržních kaprů z našich rybníků se v posledních letech pohybuje na
úrovni 18.000 tun ročně a zhruba polovina této produkce je exportována do
zahraničí. Kapr je u nás také nejvyhledávanějším druhem u sportovních rybářů
(roční úlovek z rybářských revírů ČR se pohybuje kolem 3.000 tun). Kapr má velmi
kvalitní a poměrně tučné maso, pro které je velice ceněn. Historicky tradovaný
zájem o kapří maso jako postní pokrm byl příčinou introdukce kapra do řady zemí
světa.
Lín obecný (Tinca tinca) je naším původním druhem, který obvykle dorůstá
do délky 30 – 60 cm a hmotnosti 1 – 6 kg, maximálně do 7,5 kg (u nás byl největší
lín o délce 56 cm a hmotnosti 4,1 kg uloven v roce 2002), nejvyšší zjištěný věk byl
19 let. Tělo lína je vyšší a kratší, pokryté silnou kůží a drobnými cykloidními
šupinami. Ústa jsou koncová s dvěma malými vousky v koutcích, požerákové zuby
jsou jednořadé (v postavení 4-5, 5-4, 5-5 nebo 4-4). Všechny ploutve jsou zaoblené,
ocasní ploutev je mírně vykrojená. Břišní ploutve samců jsou mohutnější a delší
než u samic a svými konci překrývají řitní otvor. Hřbet ryby je tmavě šedozelený,
boky olivově zelené nebo žlutozelené, břicho je žluté nebo krémově bílé.
Lín žije ve stojatých a pomalu tekoucích vodách nížinných oblastí, kde
vyhledává prohřáté a silně zarostlé partie vodní vegetací. Je odolný vůči nízké
koncentraci rozpuštěného kyslíku, snáší teploty vody až do 30 °C a také kyselé vody
s hodnotu pH do 4,6. Je to stálá stanovištní ryba, která se zdržuje u dna a mimo
výtěrové období žije samotářsky. Hlavní potravu tvoří zoobentos (larvy pakomárů a
nitěnky, lokálně také měkkýši). Výtěr probíhá od konce května do začátku srpna při
21 – 23 °C, druh je typicky fytofilní, jikry jsou malé a lepkavé.
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Obr. 66: Lín obecný. Foto P. Spurný.

Lín obecný je hospodářsky velmi významný druh, který je u nás chován
v rybnících jako vedlejší druh již od počátku 18. století. Má velmi chutné maso
s nízkým obsahem tuku, připomínající strukturou maso lososovitých ryb. Je také
oblíbenou rybou sportovních rybářů.
Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) je u nás nepůvodní, introdukovaný
druh; do ČR byl poprvé dovezen v roce 1961 na Pohořelicko. Je to velký rybí druh
s válcovitým a zavalitým tělem (připomínajícím jelce tlouště), který ve svém
původním areálu rozšíření (řeka Amur a další velké řeky východní Asie) dorůstá do
hmotnosti 50 kg. U nás byl dosud největší exemplář amura bílého o délce 118 cm a
hmotnosti 28,7 kg uloven v roce 2008. Hlava ryby je široká, ústa v polospodním
postavení, šupiny poměrně velké, požerákové zuby jsou dvouřadé s podélnou
rýhou na žvýkacím povrchu (2.5-4.2, 2.4-4.2, 2.4-5.2 nebo 1.4-5.2). Hřbet je tmavě
olivově zelený, boky světlejší se zlatým odstínem, břicho je světlé, okraje šupin jsou
temně lemované.
Amur bílý je teplomilný druh, obývající střední a dolní úseky řek s pomalu
proudící vodou a s porosty měkkých vodních rostlin. Je typickou hejnovou rybou
odolnou vůči vodnímu zákalu a nenáročnou na obsah kyslíku ve vodě. Je velmi
plachý a při vyrušení vykazuje nadměrnou pohybovou aktivitu, která se přenáší na
celé hejno. Potravu plůdku tvoří zooplankton, ale velmi brzy začíná přecházet na
rostlinnou potravu, která u větších jedinců zcela převládá. Maximální příjem
potravy nastává při teplotě vody 25 °C, kdy je amur schopen denně zkonzumovat
vodní rostliny v množství až 120 % vlastní hmotnosti. V klimatických podmínkách
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jižní Moravy probíhá výtěr koncem června a začátkem července, druh se u nás
přirozeně nerozmnožuje, je aplikován umělý výtěr s hormonální stimulací
generačních ryb. Jikry jsou malé a nejsou lepkavé, druh je pelagický (jikry silně
nabobtnají na velikost 4 – 5,5 mm). Ve své domovině se amur bílý vytírá ve velkých
řekách od poloviny května do poloviny června při teplotě vody kolem 25 °C.
Výtěrové migrace do horních toků řek jsou dlouhé i přes 1.000 km.

Obr. 67: Amur bílý. Foto P. Spurný.

Amur bílý je velmi cenný hospodářský druh, chovaný u nás v rybnících
teplejších oblastí v polykultuře s kaprem a dalšími druhy. Je rovněž využívána
biomeliorační funkce amura k omezování nadměrného rozvoje vodní vegetace (z
těchto důvodů byl introdukován nejen do Evropy, ale i do USA, Japonska, Indie,
Afriky a na Nový Zéland). Pro svoji bojovnost na udici představuje také populární
sportovní rybu teplejších oblastí (údolní nádrže, nížinné říční toky a odstavená říční
ramena). Maso amura je poměrně ceněné, svojí kvalitou a pevnější konzistencí je
někdy řazeno před maso kapra.
Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) je u nás nepůvodní druh,
který byl introdukován v roce 1965 k rybničnímu chovu. Ve svém areálu rozšíření
(povodí řeky Amur a Čína) dorůstá do hmotnosti 20 kg a dožívá se věku 12 – 15 let.
Vyznačuje se robustním a z boků zploštělým tělem. Oči jsou umístěny v dolní
polovině hlavy a ústa mají horní postavení. Požerákové zuby jsou jednořadé (4-4) a
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hladké. Na břišní straně těla vystupuje ostrý kýl, který probíhá od řitního otvoru až
po hrdlo. Zbarvení hlavy a hřbetu je šedozelené, boků a břicha stříbřitě bílé.
Tolstolobik bílý je hejnovou rybou, zdržující se ve vodním sloupci pomalu
tekoucích a stojatých vod s vyšší teplotou, stejně jako amur bílý je značně plachý.
Potravně je typický planktonofág, který je schopen filtrovat potravní organizmy od
velikosti 6 – 10 µm (má velmi dlouhé a tenké žaberní tyčinky, vytvářející hustý
filtrační aparát). Fytoplankton tvoří u větších jedinců 95 % potravy (preferuje
sinice), živí se také detritem. U nás se přirozeně nerozmnožuje, vytírá se uměle po
hormonální stimulaci, obvykle v druhé polovině června při teplotě vody nad 20 °C.
Jikry jsou malé, nejsou lepkavé a silně bobtnají, druh je pelagický.

Obr. 68: Tolstolobik bílý. Foto P. Spurný.

Hospodářský význam tolstolobika bílého u nás spočívá v jeho chovu jako
vedlejšího druhu v kaprových rybnících teplejších oblastí. Pro svoje specifické
potravní spektrum může plnit také biomeliorační funkci ve vodách zatížených
nadměrnou eutrofizací (vodárenské a rekreační nádrže). Maso tolstolobika bílého
je měkké konzistence a obsahuje vysoký podíl tuku s charakteristickým siničným
pachem, většinou se upravuje uzením. Vzhledem k potravní specializaci na
fytoplankton jeho tuk obsahuje vysoký podíl polynenasycených mastných kyselin
s dlouhým řetězcem, které jsou známy blahodárným účinkem na lidský organizmus.
Cejn velký (Abramis brama) je náš původní druh, který obvykle dorůstá do
délky 30 – 50 cm a hmotnosti 1 – 2 kg, výjimečně do délky 80 cm a hmotnosti 7 kg
(u nás byl největší exemplář cejna velkého o délce 84 cm a hmotnosti 6,80 kg
uloven v roce 1999), dožívá se věku kolem 20 let. Tělo cejna velkého je vysoké,
119

z boků silně zploštělé (typický kuželovitý tvar), šupiny jsou menší a pevně
zakotvené v kůži. Hlava je menší s velkýma očima a se spodním postavením úst,
která jsou značně vysunovatelná. Požerákové zuby jsou jednořadé (5-5). Za břišními
ploutvemi je vytvořený kýl nepokrytý šupinami. Zbarvení se mění v závislosti na
věku, mladé exempláře jsou stříbřitě bílé, později tělo začíná tmavnout. Hřbet
získává šedočernou, boky nazelenalou až namodralou barvu se zlatým nádechem.
Také všechny ploutve tmavnou a získávají šedou barvu.
Cejn velký je typická hejnová ryba dolních toků řek (cejnové pásmo) a
mělčích jezer, u nás se vyskytuje prakticky ve všech údolních nádržích
mimopstruhového charakteru a také v některých rybnících. Hlavní potravu
představuje zoobentos (především larvy pakomárů a nitěnky), ale i u větších
jedinců tvoří významnou potravní složku zooplankton. Výtěr probíhá od konce
dubna do konce června při teplotě vody 12 – 18 °C. Z hlediska výtěrového substrátu
je druh fytofilní až indiferentní, jikry jsou malé a lepkavé. V údolních nádržích má
sklony k přemnožování.

Obr. 69: Cejn velký. Foto P. Spurný.

Cejn velký je významným hospodářským druhem, který je v některých
jezerních oblastech (např. Polsko) loven do zátahových sítí, u nás okrajově
v některých údolních nádržích (např. Nové Mlýny). V našich podmínkách spočívá
hlavní význam cejna ve sportovním rybolovu vzhledem k jeho všeobecnému
rozšíření a poměrně dobré kvalitě masa. Dříve byl chován také v rybnících jako
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vedlejší druh společně s kaprem. Pro výraznou potravní konkurenci a s postupným
zvyšováním intenzity chovu kapra však byl postupně z rybničního chovu vyřazován.
Parma obecná (Barbus barbus) je původním druhem naší rybí fauny,
vyznačuje se silným vřetenovitým a protáhlým tělem. Dorůstá do délky 85 cm a
hmotnosti 4 – 10 kg, maximálně 25 kg (u nás byl největší exemplář parmy o délce
82 cm a hmotnosti 6,25 kg uloven v roce 1998). Nejvyšší zjištěný věk je 18 let, ale
pravděpodobně se dožívá ještě vyššího věku. Tělo parmy je na břišní straně
zploštělé, je kryto protáhlými a v kůži pevně zakotvenými šupinami. Ústa
s masitými pysky a čtyřmi vousky mají spodní postavení, požerákové zuby jsou
trojřadé v postavení 2.3.5-5.3.2. Silné prsní ploutve a mohutná a hluboce vykrojená
ocasní ploutev signalizují výborného plavce. Hřbetní ploutev je silná, poměrně
vysoká a obloukovitě vykrojená. Zbarvení hřbetu je olivově zelené, boky jsou
nazelenalé až nazlátlé, břicho nažloutlé až špinavě bílé.

Obr. 70: Parma obecná. Foto P. Spurný.

Parma obecná představuje jeden z našich nejrozšířenějších druhů, je
vůdčím druhem říčního parmového pásma, ale vyskytuje se i v lipanovém a
cejnovém pásmu. Obývá proudící a dobře prokysličené úseky řek s kamenitým a
balvanitým dnem, patří mezi proudomilné (tzv. reofilní) druhy, vytváří různě
početná hejna. Je tolerantní k mírnému znečištění vody, ale jako dlouhověký a
relativně pomalu rostoucí druh trpí kumulací reziduí různých polutantů
v organizmu (např. těžké kovy, polychlorované bifenyly – PCB). Hlavní potravu tvoří
zoobentos (larvy pakomárů, chrostíků, jepic, pošvatek, měkkýši). Parma je schopna
při vyhledávání potravy obracet i poměrně velké kameny a získávat tak potravní
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složky pro jiné druhy nedostupné. Větší a starší jedinci parmy jsou pouze samice,
které také rostou rychleji než samci. Výtěr parmy probíhá nad kamenitým dnem
v proudných úsecích řek od května do začátku srpna při teplotě vody 16 – 17 °C a
je vícedávkový. Jikry střední velikosti se vyznačují malou lepkavostí, druh je
litofilní.
Parma obecná je produkčně významným reofilním druhem našich řek a
oblíbenou rybou sportovních rybářů. Maso je poměrně kvalitní, ale obsahuje velké
množství mezisvalových kůstek.
Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) patří v povodí Odry, Visly a
Dunaje mezi naše původní druhy. Běžně dorůstá do délky 40 cm a hmotnosti 1 kg,
maximálně přes 50 cm a hmotnosti do 2 kg (u nás byl největší exemplář o délce
60,5 cm a hmotnosti 3,0 kg uloven v roce 2007), nejvyšší zjištěný věk je 18 let. Tělo
ryby je protáhlé a štíhlé, kryté velkými šupinami. Hlava je poměrně malá s velkýma
očima, ústa jsou spodní a mají tvar příčně postavené štěrbiny s ostrými
rohovitými rty. Požeráková zuby jsou jednořadé (v postavení 6-6, 5-6 nebo 7-6).
Zbarvení hřbetu je šedé s modravým leskem, boky a břicho jsou stříbřitě bílé.
Všechny ploutve kromě hřbetní jsou načervenalé, ocasní ploutev je výrazně
vykrojená.

Obr. 71: Ostroretka stěhovavá. Foto P. Spurný.

Ostroretka stěhovavá je reofilní druh, obývající říční úseky lipanového a
parmového pásma, kde patřila k nejhojnějším rybím druhům. Na území Čech
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původně chyběla v povodí Labe, ale v posledních desetiletích byla introdukována
do Berounky, Sázavy, Vltavy a Divoké Orlice. Preferuje říční úseky s rychlejším
prouděním vody a s kamenitým až štěrkovitým dnem. Ostroretka je typicky hejnová
a velmi pohyblivá ryba, která mění stanoviště i několikrát během dne, kdy vyplouvá
za potravou do proudů. Pro ostroretku je charakteristická potravní specializace na
nárosty řas a rozsivek, které seškrabuje ostrými ústy z kamenitého substrátu dna
(na kamenech tak vytváří charakteristické tmavé pruhy). Živočišná potrava tvoří
pouze příměs a je zastoupena drobným zoobentosem (larvy pakomárů, chrostíků a
muchniček). Výtěr probíhá od března do května, nejčastěji v dubnu při teplotách
vody 6 – 10 °C. Pro ostroretku jsou typické třecí migrace a masové shromažďování
na trdlištích, která jsou používána každoročně. Ostroretka je litofilní druh, vytírá se
na štěrkovitý až kamenitý substrát, jikry střední velikosti jsou mírně lepkavé. V 70.
letech minulého století byl zaznamenán prudký pokles početnosti populací
ostroretky ve většině našich řek, který byl impulzem k zavedení umělého výtěru a
odchovu plůdku.
Ostroretka stěhovavá patří k nezastupitelným produkčně významným
druhům parmového pásma. Představuje také velmi oblíbenou sportovní rybu.
Podoustev říční (Vimba vimba) je naším původním druhem, který se
v Evropě vyskytuje v řekách úmoří Severního, Baltského a Černého moře. Dorůstá
obvykle do délky 30 – 40 cm a hmotnosti 0,5 – 1,5 kg, výjimečně do 60 cm a 2 kg
(největší exemplář o délce 61 cm a hmotnosti 2,35 kg byl u nás uloven v roce 2001).
Podoustev se většinou dožívá věku kolem 7 let, nejvyšší zjištěný věk je 13 let. Tělo
je protáhlé, z boků mírně zploštělé, šupiny jsou pevně zakotveny v kůži. Za hřbetní
ploutví se nachází ostrý kýl pokrytý šupinami, za břišními ploutvemi je kýl bez šupin.
Řitní ploutev je poměrně dlouhá a vysoká s vykrojeným okrajem, ocasní ploutev je
hluboce vykrojená. Ústa jsou spodní, umístěná pod masitým rypcem, obloukovitá a
vysunovatelná, požerákové zuby jsou jednořadé (5-5). Tělo je stříbřitě lesklé,
hřbetní část modrošedá, boky stříbřitě bílé. Prsní, břišní a řitní ploutev jsou žlutavé
s oranžovým nádechem u bází. V době tření hřbet a boky nápadně tmavnou.
Podoustev říční u nás obývá především dolní úseky řek cejnového pásma,
ale vyskytuje se i v parmovém pásmu. V řekách vyhledává hlubší partie se
štěrkovitým a kamenitým dnem. Potravní spektrum je poměrně široké, hlavní
potravu tvoří zoobentos. Výtěr probíhá od konce dubna do začátku července při
teplotě vody nad 12 °C (optimum 16 – 20 °C) v peřejnatých úsecích na kamenitém
až štěrkovitém substrátu (litofilní druh). Jikry jsou poměrně malé a mírně lepkavé.
Početnost druhu na našem území však výrazně poklesla (zvláště v povodí řeky
Moravy). Z tohoto důvodu je zaváděn umělý výtěr a odchov plůdku pro zarybňování
vhodných říčních úseků.
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Obr. 72: Podoustev říční. Foto P. Spurný.

Podoustev říční u nás obývá především dolní úseky řek cejnového pásma,
ale vyskytuje se i v parmovém pásmu. V řekách vyhledává hlubší partie se
štěrkovitým a kamenitým dnem. Potravní spektrum je poměrně široké, hlavní
potravu tvoří zoobentos. Výtěr probíhá od konce dubna do začátku července při
teplotě vody nad 12 °C (optimum 16 – 20 °C) v peřejnatých úsecích na kamenitém
až štěrkovitém substrátu (litofilní druh). Jikry jsou poměrně malé a mírně lepkavé.
Početnost druhu na našem území však výrazně poklesla (zvláště v povodí řeky
Moravy). Z tohoto důvodu je zaváděn umělý výtěr a odchov plůdku pro zarybňování
vhodných říčních úseků.
Podoustev říční má poměrně kvalitní a jemné maso, v oblastech výskytu je
oblíbenou rybou sportovního rybolovu.
Jelec tloušť (Squalius cephalus) je naším původním a nejrozšířenějším
rybím druhem. Obvykle dorůstá do délky 35 cm a hmotnosti 1 kg, maximálně do
délky 80 cm a hmotnosti 6 kg (u nás byl největší exemplář o délce 69 cm a
hmotnosti 4,15 kg uloven v roce 2002). Nejvyšší zjištěný věk byl 16 let. Druh se
vyznačuje válcovitým tělem, nízkou a širokou hlavou se širokými ústy, požerákové
zuby jsou dvouřadé v postavení 2.5-5.2, šupiny jsou velké. Zbarvení hřbetu je
šedozelené, břicho je stříbřité, prsní, břišní a řitní ploutev (má zpravidla vypouklý
okraj) jsou ve své první třetině vždy načervenalé.
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Obr. 73: Jelec tloušť. Foto P. Spurný.

Jelec tloušť se u nás vyskytuje v řekách od dolní části pstruhového pásma
až po pásmo cejnové, žije také v některých údolních nádržích. Je to plachá a
opatrná ryba, která většinu času tráví v úkrytech a neopouští úsek toku, v němž
žije. Potravní spektrum je velice široké, tloušť je typický všežravec. Živí se
zooplanktonem, zoobentosem, náletovou potravou (dospělci hmyzu), řasami,
semeny rostlin, vyššími vodními rostlinami, ovocem, různými odpadky a asi od 15
cm délky také dravě. Potravu přijímá i v zimě. Patří mezi pomalu rostoucí druhy,
větších rozměrů dosahují pouze samice, které se také dožívají vyššího věku. Výtěr
probíhá od konce dubna do poloviny června při teplotě vody nad 11 °C a je
vícedávkový. Trdliště se nacházejí v proudných úsecích, druh je litofilní, jikry
střední velikosti jsou silně lepkavé.
Přes nižší kvalitu masa je jelec tloušť oblíbenou sportovní rybou. Kvalitnější
maso je u tloušťů v zimě a u jedinců ze pstruhových vod.
Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) je naším původním druhem, který se
vyznačuje štíhlým a protáhlým tělem. Dorůstá do délky 22 – 25 cm a hmotnosti 0,2
kg, maximálně do 40 cm a 1 kg (u nás byl největší exemplář o délce 38,5 cm a
hmotnosti 0,95 kg uloven v roce 2005), dožívá se věku kolem 13 let. Ústa jsou
v polospodním postavení s mírně přečnívajícím rypcem, požerákové zuby jsou
dvouřadé (v postavení 2.5-5.2, 2.5-5.3 nebo 3.5-5.3). Okraj řitní ploutve je většinou
hluboce vykrojený, případně rovný (nikdy vypouklý). Zbarvení hřbetu je
šedomodré, boků stříbřité a břicho je bílé. Párové ploutve jsou nažloutlé nebo slabě
načervenalé, nikdy nejsou červené jako u jelce tlouště.
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Obr. 74: Jelec proudník. Foto P. Spurný.

Jelec proudník je poměrně náročný na obsah kyslíku ve vodě, i když snáší i
mírné znečištění. Vyskytuje se především v podhorských úsecích řek (lipanové
pásmo), ale žije také v mělčích a proudných nížinných úsecích. U nás je rozšířen
prakticky po celém území, ale v poměrně nízké početnosti. Potravu tvoří drobnější
zoobentos a náletový hmyz. Výtěr probíhá v dubnu až květnu při teplotě vody nad
11 °C. Z hlediska výtěrového substrátu je proudník označován za fytofilní, někdy
také za litofilní druh. Jikry střední velikosti jsou lepkavé.
Z hospodářského hlediska nepatří mezi ceněné konzumní ryby,
příležitostně je loven sportovními rybáři.
Bolen dravý (Leuciscus aspius) je původním druhem naší rybí fauny.
Dorůstá obvykle do délky 60 – 80 cm a hmotnosti 4 – 8 kg, výjimečně přes 1 m a do
15 kg (u nás byl největší exemplář o délce 95 cm a hmotnosti 10,6 kg uloven v roce
2004), dožívá se věku 10 – 15 let. Tělo bolena je štíhlé a protáhlé, z boků zploštělé
s téměř rovnou linií hřbetu. Ústa jsou hluboce rozeklaná a v koncovém postavení.
Spodní čelist zasahuje přes horní a má vytvořený hrbolek, který zapadá do
prohlubeniny v obloucích horní čelisti; požerákové zuby jsou dvouřadé (3.5-5.3
nebo 2.5-5.3). Šupiny jsou pevně zakotvené v kůži, za břišními ploutvemi je
vytvořený kýl pokrytý šupinami. Zbarvení hřbetu je šedomodré, boků stříbřité,
břicho je matně bílé.
Bolen dravý je původně rybou dolních a středních úseků řek, velmi dobře
se však adaptoval na podmínky údolních nádrží. Zdržuje se ve volném vodním
sloupci a je velmi plachý. Představuje jediného našeho zástupce kaprovitých ryb
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specializovaného na dravý způsob výživy. Hlavní potravou plůdku je především
zooplankton, od délky 9 – 15 cm se začíná živit dravě. Hlavní potravou větších
bolenů je ouklej obecná a další menší ryby, které loví při hladině. Na hladině také
sbírá větší suchozemský hmyz. Výtěr probíhá v dubnu a květnu při teplotě vody 6 –
10 °C. Trdliště se nacházejí v proudných úsecích se štěrkovitým dnem, druh je
litofilní, jikry střední velikosti jsou lepkavé.

Obr. 75: Bolen dravý. Foto P. Spurný.

Bolen dravý je cenný druh, který se může podílet na regulaci početnosti
přemnožených rybích druhů v tekoucích vodách. Má poměrně chutné maso a je
také oblíbenou sportovní rybou, jejíž ulovení však není pro vysokou plachost a
opatrnost jednoduché.
Plotice obecná (Rutilus rutilus) je naším původním, hojně rozšířeným
druhem. Dorůstá obvykle do délky 30 cm a hmotnosti 0,25 – 0,35 kg, výjimečně do
délky 40 cm a 1 kg (u nás byl největší exemplář o délce 52 cm a hmotnosti 2,1 kg
uloven v roce 1985), nejvyšší zjištěný věk je 20 let. Tělo plotice je z boků zploštělé,
hlava s malými ústy koncového postavení, požerákové zuby jsou jednořadé (6-5,
výjimečně 6-6 nebo 5-5). Hřbetní ploutev začíná na kolmici vedené od bází břišních
ploutví, šupiny jsou poměrně velké. Hřbet je tmavě zelený nebo zelenohnědý, boky
stříbřité, břicho matně bílé a duhovka oka červená.
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Obr. 76: Plotice obecná. Foto P. Spurný.

Plotice je velmi přizpůsobivý druh, žije ve všech typech vod, v řekách
vystupuje až na hranici pstruhového pásma. V údolních nádržích má sklony
k přemnožování. Potravní spektrum je velmi široké, potravní výběrovost je
minimální, významný podíl tvoří rostlinná potrava. Výtěr probíhá od konce dubna
do začátku června při teplotě 11 – 17 °C. Z hlediska výtěrového substrátu je plotice
indiferentní druh, jikry střední velikosti jsou lepkavé.
Význam plotice spočívá v jejím sportovním rybolovu, i když u nás je
v tomto ohledu ve srovnání se zeměmi západní Evropy nedoceňována. V některých
zemích (Polsko, Rusko) představuje lokálně hospodářsky významnou tržní rybu.
Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)
Perlín je naším původním druhem s nejhojnějším výskytem na jižní
Moravě. Celková délka ryby obvykle nepřesahuje 40 cm, hmotnost 1,3 kg a věk 9
let (u nás byl největší exemplář o délce 49 cm a hmotnosti 1,79 kg uloven v roce
1995). Tělo perlína je z boků zploštělé, tvarem připomíná plotici obecnou, ale je
kratší a robustnější. Šupiny jsou poměrně velké a pevně zakotvené. Za břišními
ploutvemi je na břiše směrem k řitnímu otvoru vytvořen kýl pokrytý šupinami. Na
rozdíl od plotice má perlín ostrobřichý posunut začátek základu hřbetní ploutve za
kolmici vztyčenou z báze břišních ploutví. Hlava je poměrně malá s ústy v horním
postavení. Požerákové zuby jsou dvouřadé (3.5-5.3, výjimečně 2.5-5.2). Zbarvení
hřbetu je zelenomodré, břicho je stříbřitě bílé. Ocasní, řitní a břišní ploutve jsou
karmínově červené. Duhovka oka je nažloutlá nebo oranžová, nikdy červená.
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Obr. 77: Perlín ostrobřichý. Foto P. Spurný.

Perlín je hejnový druh, který žije v pomalu tekoucích a stojatých vodách
nižších poloh s porosty měkkých vodních rostlin. Vyskytuje se v dolních tocích
větších řek, odstavených říčních ramenech, tůních, v údolních nádržích a také
v teplejších rybnících. Potravu tvoří zpočátku zooplankton a drobný bentos, od
délky 6 – 8 cm se stávají hlavní potravou vodní rostliny. Významnou potravní
složkou zůstávají i u větších jedinců dospělci hmyzu. Výtěr probíhá od poloviny
května do poloviny června při teplotě vody alespoň 18 °C. Jikry jsou drobné a
lepkavé, druh je fytofilní, ale je schopen výtěru i na náhradní substrát.
V místech hojného výskytu je perlín objektem sportovního rybolovu, u nás
je ale z tohoto hlediska nedoceňován podobně jako plotice.
Ouklej obecná (Alburnus alburnus) je naším původním široce se
vyskytujícím druhem. Dorůstá do délky 15 – 20 cm a hmotnosti 0,17 kg (u nás byl
největší exemplář o délce 27,5 cm a hmotnosti 0,225 kg uloven v roce 2007). Dožívá
se věku kolem 8 let. Ouklej má štíhlé a protáhlé tělo s téměř rovnou linií hřbetu.
Šupiny jsou středně velké, nápadně stříbřitě lesklé a snadno opadavé. Mezi
břišními ploutvemi a řitním otvorem je vytvořený ostrý kýl bez šupin. Ústa jsou
malá v horním postavení, požerákové zuby dvouřadé (2.5-5.2). Zbarvení hřbetu je
šedozelené s modrým odstínem, boky jsou stříbřitě bílé, břicho bílé.
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Obr. 78: Ouklej obecná. Foto P. Spurný.

Ouklej obecná je typickým druhem pomalu tekoucích a stojatých vod
(včetně rybníků), kde se zdržuje v hejnech při hladině. Vyskytuje se na celém území
České republiky. Je to plachá a velmi pohyblivá ryba, která se velmi dobře
přizpůsobila podmínkám rozlehlých údolních nádrží, kde však má sklony
k přemnožování. Ouklej se převážně živí zooplanktonem, drobnými larvami hmyzu
a náletovou potravou. Výtěr probíhá v květnu a v červnu při teplotě vody nad 16 °C
a je vícedávkový. Z hlediska výtěrového substrátu se jedná o fytofilní až
indiferentní druh, jikry jsou lepkavé.
Ouklej je u nás považována za málo hospodářsky významnou rybu, kterou
jen okrajově loví sportovní rybáři. V západní Evropě (zejména Itálie a Francie) však
představuje velice populární sportovní rybu. Navíc má velmi kvalitní maso, které je
po vhodné úpravě (pečení, marinování) velmi chutné.
Hrouzek obecný (Gobio gobio) je u nás původní a široce rozšířený malý
rybí druh. Dorůstá do délky 12 – 14 cm, výjimečně 20 cm a hmotnosti 0,12 kg (u
nás byl největší exemplář o délce 22 cm a hmotnosti 0,12 kg uloven v roce 1985),
dožívá se maximálně 7 – 8 let. Tělo má vřetenovitý tvar a je pokryté velkými
šupinami. Ústa jsou vysunovatelná, ve spodním postavení a lemovaná jedním
párem vousků, požerákové zuby jsou dvouřadé (3.5-5.3, 2.5-5.3, 2.5-5.2 nebo 2.45.3). Oči jsou velké a posunuté k temeni hlavy. Zbarvení hřbetu je hnědé až
hnědozelené, boky jsou světlejší s 6 – 12 velkými tmavými skvrnami v podélné linii.
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Obr. 79: Hrouzek obecný. Foto P. Spurný.

Hrouzek obecný žije v menších hejnech ve všech typech vod s výjimkou
studených horských toků. Dává přednost proudící vodě s písčitým až kamenitým
dnem, ale žije také ve stojatých vodách, včetně rybníků. Snáší i mírné znečištění
vody, je rozšířen na celém území ČR. Plůdek se živí zooplanktonem, větší jedinci
především zoobentosem (larvy chrostíků a pakomárů). Výtěr probíhá v květnu až
červnu při teplotě vody 12 – 18 °C na písčitý substrát (psamofilní druh).
Hrouzek obecný tvoří důležitý článek potravního řetězce v tekoucích
vodách. Hospodářský význam je s ohledem na velikost druhu malý, přestože má
poměrně chutné a kvalitní maso.

7.2.7 Čeleď sumcovití (Siluridae)
Tělo těchto ryb je charakteristické protáhlým tvarem a není pokryto
šupinami. Na čelistech a na patře mají hustě uspořádané jemné zuby, ústa jsou
lemována vousy. Hřbetní ploutev je nápadně malá, řitní ploutev naopak velmi
dlouhá, tuková ploutev chybí. U sumců je vyvinuta péče o potomstvo, kterou
většinou zajišťuje samec. Příslušníci čeledě jsou sladkovodní ryby Evropy a Asie, u
nás se vyskytuje jediný druh sumec velký.
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Sumec velký (Silurus glanis) je naším původním druhem rozšířeným na
celém území. V našich podmínkách dorůstá do délky 2,5 – 3 m a hmotnosti kolem
100 kg (největší registrovaný exemplář o délce 255 cm a hmotnosti 93 kg byl u nás
uloven v roce 1990). Ve velkých evropských řekách však mohou největší jedinci
dosahovat až 5 m délky a hmotnosti přes 300 kg. Sumec patří mezi dlouhověké
druhy, dožívá se přes 50 let. Tělo sumce je protáhlé, v zadní části z boků zploštělé a
je kryto hladkou kůží bez šupin. Hlava je nízká a široká s malýma očima, se širokými
ústy s jemně ozubenými předčelistními kostmi a dolní čelistí. Kolem úst je šest
vousů, jeden pár dlouhých a velmi pohyblivých vousů po stranách horní čelisti a
další dva kratší páry na okraji spodní čelisti. Hřbetní ploutev je nápadně malá a
umístěná uprostřed hřbetu, dlouhá řitní ploutev zasahuje až k ocasní ploutvi,
trávicí ústrojí je se žaludkem. Základní zbarvení těla je olivově zelené až
modrošedé, hřbet je modročerný až nahnědlý, boky zřetelně mramorované, břicho
světle šedé až bílé a často skvrnité.

Obr. 80: Sumec velký. Foto P. Spurný.

Sumec velký vyžaduje členité prostředí s dostatkem úkrytů, obývá klidné a
pomalu tekoucí úseky cejnového pásma. Velmi příznivé podmínky nalezl
v teplejších údolních nádržích (Vranov, Orlík, Nové Mlýny), je také chován
v teplejších rybnících. Je výrazně teplomilným druhem, skromným na obsah kyslíku
ve vodě a poměrně odolným vůči znečištění, inklinuje k nočnímu způsobu života.
Na zimu se stahuje do klidných a hlubších míst, kde se ukládá do loží podobně jako
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kapr. Plůdek sumce se zpočátku živí zooplanktonem, při délce 3 – 4 cm je hlavní
potravou zoobentos a od délky kolem 5 cm se začíná živit dravě. Větší sumci se živí
především menšími kaprovitými rybami (ouklej, plotice, cejn a další druhy),
příležitostně také žábami, malými savci a ptáky. Přijatou potravu sumec tráví velmi
dobře a v teplé vodě (kolem 25 °C) překvapivě rychle roste. Výtěr sumce v našich
klimatických podmínkách probíhá v květnu až červnu při teplotě vody 18 – 22 °C, je
párový a jednodávkový. Jikry střední velikosti jsou silně lepkavé, druh je fytofilní.
Samec po celou dobu inkubace jiker hnízdo chrání a projevuje při tom značnou
agresivitu.
Sumec velký je druh rostoucího hospodářského významu. Pro svoje
kvalitní, velmi chutné a poměrně tučné maso je tržně vysoce ceněn. V našich
podmínkách je tradičně využíván v rybničním chovu společně s kaprem.
V posledních letech se u nás rozvíjejí také průmyslové akvakulturní chovy sumce
v oteplené vodě, v nichž velice dobře přijímá granulovaná krmiva a rychle roste.
V tekoucích vodách nížinného charakteru je sumec velmi důležitým regulátorem
vyváženosti rybích společenstev a vyhledávaným úlovkem sportovních rybářů.
Jeho lov skýtá naději na trofejní exempláře mimořádné hmotnosti.

7.2.8 Čeleď úhořovití (Anguillidae)
Čeleď zahrnuje 14 – 15 diadromních druhů, tzv. sladkovodních úhořů. Tělo
zastoupených druhů je hadovité, chybějí břišní ploutve. Šupiny jsou velmi drobné,
hluboko vrostlé v kůži a nepřekrývají se. Na čelistech a na radličné kosti jsou drobné
zuby, jsou vyvinuta horní i spodní žebra, plynový měchýř je spojen s jícnem. Výtěr
probíhá vždy v moři dále od pobřeží a jikry jsou pelagické.
Úhoř říční (Anguilla anguilla) je naším původním druhem s výskytem na
celém území státu, který je však již zcela závislý na umělém vysazování tzv.
úhořího monté. Samice úhoře říčního dorůstají až do délky 1,5 m a hmotnosti 6 kg,
obvykle však jen do 1 – 2 kg (u nás byl největší exemplář o délce 127 cm a
hmotnosti 4,2 kg uloven v roce 1987). Samci dosahují délky pouze 50 cm a
hmotnosti 0,3 kg. Druh je charakteristický hadovitým tělem pokrytým drobnými
šupinami. Hlava je malá a klínovitá s koncovými ústy, dolní čelist mírně přesahuje
horní. Chybějí břišní ploutve, nepárové ploutve vytvářejí souvislý lem. Plynový
měchýř je spojen s jícnem a je dokonale vyvinutý. Zbarvení úhoře se mění
v jednotlivých obdobích života, tzv. leptocefalní larvy a sklovití úhořící jsou
průhlední, pigmentace se začíná utvářet až u úhořího monté. Juvenilní jedinci mají
během sladkovodního života zelenohnědý až hnědočerný hřbet a žlutavé břicho
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(tzv. zlatí úhoři). Před nástupem katadromní (poproudné) migrace hřbet tmavne až
do černého odstínu a břicho dostává stříbřitě bílé zbarvení (tzv. stříbrní úhoři).

Obr. 81: Úhoř říční. Foto P. Spurný.

Úhoř říční se u nás vyskytuje na celém území ve všech typech vod, včetně
údolních nádrží a rybníků. Chybí pouze v horských potocích a bystřinách, výskyt je
dnes zcela závislý na vysazování tzv. úhořího monté (přirozené tahy znemožňuje
migrační neprostupnost řek). Během sladkovodního období života úhoř projevuje
výrazně noční aktivitu, má dokonale vyvinutý (hypersenzibilní) čich. Přes den se
obvykle zdržuje v úkrytech, v zimním období nepřijímá potravu. Velmi dobře snáší
nízkou koncentraci rozpuštěného kyslíku a poměrně silné znečištění vody. Hlavní
potravu tvoří zoobentos (měkkýši, larvy chrostíků a jepic), větší jedinci se živí také
malými rybami.
Rozmnožování a celý životní cyklus druhu je nesmírně zajímavý a poněkud
tajemný. Úhoř je katadromní migrátor, který se vytírá monocyklicky v Sargasovém
moři v oblasti Bermudského trojúhelníku nad hlubinami 7.000 m v hloubce kolem
400 m. Trdliště je vzdáleno od západoevropského pobřeží asi 6.000 km. Jikry úhoře
jsou velmi malé a pelagické (obsahují tukovou kapénku). Výtěr probíhá v jarních
měsících a generační ryby po něm hynou. Z jiker se líhnou drobné, tzv. leptocefalní
larvy, mající tvar vrbového listu a jsou průhledné. Ty jsou unášeny Golfským
proudem k evropským břehům (migrace trvá 2,5 – 4 roky). Na rozhraní evropského
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kontinentálního šelfu larva prodělává metamorfózu (po dobu 1 – 3 měsíců) v tzv.
sklovitého úhoříka již s hadovitým tělem. Tito úhoříci vplouvají do ústí řek a začínají
migrovat proti proudu, v této fázi už jsou označováni jako tzv. monté (podle
francouzského slovesa stoupat). Z úhoříků, kteří zůstanou v brakické vodě ústí řek,
se vyvinou samci, z jedinců migrujících hluboko do vnitrozemí samice. Ve sladkých
vodách se tedy vyskytují pouze samice, které v nich prožívají růstové období
dlouhé 8 – 12 let, případně i delší. Před nástupem poproudné migrace dochází u
pohlavně dospívajících úhořů opět k metamorfóze, která je provázena změnou
zlatého zbarvení na stříbrné, zvětšením očí a zvýšením tukových rezerv v těle až na
25 %. Migrace v řekách začíná v září až v říjnu, v ústí řek proběhne adaptace na
změnu salinity vody a připojují se samci. Transatlantická migrace probíhá skrytě při
mořském dně a úhoři během celého tahu nepřijímají potravu.
Hospodářský význam úhoře je obrovský a neustále stoupá. V řadě zemí
(Japonsko, Čína, Francie, Dánsko, Itálie, Lucembursko) je chován k tržní produkci
v intenzivních chovech, což představuje obrovskou spotřebu úhořího monté
(umělou reprodukci úhoře se na provozně přijatelné úrovni dosud nepodařilo
vyřešit). Maso úhoře je velmi kvalitní, s vysokým obsahem tuku a vhodné k úpravě
uzením (uzený úhoř patří k nejdražším rybím specialitám). Je také velmi oblíbenou
rybou sportovních rybářů, ale jeho výskyt ve vnitrozemských vodách je zcela
závislý na množství vysazovaného monté, jehož cena je velmi vysoká.
Z ekonomických důvodů u nás bylo prakticky upuštěno od přisazování úhořího
monté do chovných rybníků.

7.2.9 Čeleď okounovití (Percidae)
Čeleď zahrnuje kolem 160 druhů ostnoploutvých ryb, žijících převážně ve
sladkých vodách. Zástupci jsou charakterističtí dvěma dobře vyvinutými hřbetními
ploutvemi. První hřbetní ploutev je vyztužena tvrdými paprsky a bývá zřetelně
oddělena od zadní hřbetní ploutve s měkkými paprsky. Břišní ploutve jsou
posunuty pod prsní, nikdy se nevyskytuje tuková ploutev. Jsou vyvinuta horní i
spodní žebra, mezisvalové kůstky chybějí, šupiny jsou hřebenité (ktenoidní) a
poměrně malé. Zuby jsou vyvinuty na čelistech, radličné kosti a patrových kostech.
Plynový měchýř má přerušené spojení s jícnem.
Okoun říční (Perca fluviatilis) je naším původním a velice rozšířeným
druhem. V našich řekách dorůstá do délky 20 – 30 cm, v údolních nádržích až do 50
cm a hmotnosti 3 kg (u nás byl největší exemplář o délce 56 cm a hmotnosti 3,44 kg
uloven v roce 2000), nejvyšší zjištěný věk je 19 let. Okoun má robustní a protáhlé
tělo, z boků zploštělé, u větších jedinců s nápadně klenutým hřbetem. Hlava je
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klínovitá s velkýma očima a koncovými ozubenými ústy. Základní zbarvení těla je
žlutozelené až šedohnědé, hřbet je tmavší, boky žlutavé s měděným leskem, břicho
nažloutlé. Na bocích těla vystupuje 5 – 9 příčných pruhů, které nezasahují na
břicho. V koncové části přední hřbetní ploutve nikdy nechybí výrazná černá skvrna.

Obr. 82: Okoun říční. Foto P. Spurný.

Okoun se u nás vyskytuje na celém území, obývá tekoucí vody od
lipanového až po cejnové pásmo a vyskytuje se také v různých typech stojatých
vod, včetně údolních nádrží a rybníků. Je typickou stanovištní rybou, která
s oblibou vyhledává porosty vodních rostlin, ponořené větve stromů, skalnaté
pobřeží a další překážky. Vytváří početná hejna s věkovou hierarchií, největší
jedinci žijí spíše samotářsky. Plůdek okouna se živí zooplanktonem, později také
zoobentosem, u jedinců nad 7 cm se v potravě začínají objevovat ryby, které u
dospělých jedinců převažují; velice častý je kanibalizmus. Potravní spektrum je
velmi proměnlivé v závislosti na lokalitě a ročním období. Růst je v říčních
podmínkách relativně pomalý, v údolních nádržích roste rychleji a dosahuje vyšší
hmotnosti. Výtěr u nás probíhá od dubna do června při teplotě vody 6 – 19 °C. Jikry
střední velikosti jsou silně lepkavé, z hlediska výtěrového substrátu je okoun
indiferentní druh, samice klade jikry v pásech dlouhých 1 – 2 m na nejrůznější
ponořené předměty.
Okoun je významným druhem rybích společenstev mimopstuhových vod,
zejména údolních nádrží. Představuje důležitou potravní složku pro štiku a
candáta. Je také oblíbenou rybou sportovních rybářů a cenným hospodářským
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druhem s vynikající kvalitou masa. V posledních letech jsou dokonce vyvíjeny
technologie intenzivního chovu okouna v akvakulturách do tržní hmotnosti (0,2 –
0,3 kg). Ekonomicky výnosným druhem se stal i v rybníkářství, kde byl dříve
považován za škodlivý druh.
Candát obecný (Sander lucioperca) je naším původním druhem, který u nás
běžně dorůstá do délky 80 cm a hmotnosti 6 kg, maximálně přes 1 m a do 15 kg (u
nás byl největší exemplář o délce 110 cm a hmotnosti 15,0 kg uloven v roce 2006).
Dožívá se věku kolem 15 let. Vyznačuje se protáhlým vřetenovitým tělem, hlava je
klínovitá, oči velké, na čelistech vystupují tzv. psí zuby. Tělo je pokryto hřebenitými
šupinami, které přecházejí částečně i na hlavu. Hřbetní ploutve jsou odděleny
zřetelnou mezerou, břišní ploutve jsou posunuty za prsní. Zbarvení hřbetu je
šedozelené, na bocích se vyskytuje 8 – 12 hnědočerných příčných pruhů, které se
často rozpadají na jednotlivé skvrny, břicho je žlutobílé až bílé (u samců v době
tření šedočerně mramorované).

Obr. 83: Candát obecný. Foto P. Spurný.

Candát je rozšířen na celém území ČR, vyskytuje se v cejnovém a
parmovém pásmu řek, v údolních nádržích mimopstruhového charakteru a je
chován v rybnících. Je poměrně náročný na čistotu vody, vyhovují mu rozsáhlejší
vodní plochy s větší hloubkou a tvrdším členitým dnem. Žije v hejnech a zdržuje se
u dna. Plůdek se zprvu živí zooplanktonem, později zoobentosem a poměrně brzy
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přechází na dravý způsob výživy. Potravu dospělých jedinců tvoří prakticky výlučně
ryby menších rozměrů nejpočetněji zastoupených druhů (ouklej, okoun, plotice,
hrouzek). Výtěr probíhá od konce dubna do června, optimální výtěrová teplota je 8
– 14 °C. Z hlediska výtěrového substrátu jde o indiferentní druh, jikry jsou poměrně
malé a lepkavé. Samec upravuje na trdlišti hnízdo očištěním substrátu od
sedimentů, nakladené jikry ochraňuje až do vykulení plůdku.
Candát obecný patří mezi naše nejcennější a hospodářsky nejvýznamnější
druhy. V tekoucích vodách a údolních nádržích je důležitým regulátorem
vyváženosti rybích společenstev (obdobně jako štika obecná). Z hlediska
sportovního rybolovu patří k nejvyhledávanějším rybím druhům. Jeho bílé maso
s nízkým obsahem tuku a pevné konzistence je velmi chutné. Candát patří
k nejkvalitnějším a také k nejdražším sladkovodním tržním rybám. V našich
rybnících je chován společně s kaprem již od konce 18. století.
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7.3 CHARAKTERISTIKA
RYBÍCH DRUHŮ ČR

VYBRANÝCH

CHRÁNĚNÝCH

Veškeré legislativně chráněné druhy rostlin a živočichů (včetně ryb) na
území ČR jsou taxativně uvedeny ve vyhlášce ministerstva životního prostředí č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tato kapitola se zabývá
charakteristikou pouze těch rybích druhů, jejichž výskyt je na našem území
běžnější. Kritické hodnocení aktuálnosti jejich ochrany je uvedeno v kapitole o
ichtyologických důsledcích znečišťování povrchových vod.

7.3.1 Čeleď kaprovití (Cyprinidae)
Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) je drobná ryba dorůstající
do délky 15 – 17 cm, hmotnosti 30 – 40 g a dožívající se 5 – 7 let. Tvarem těla je
podobná oukleji obecné, ale tělo je vyšší a ústa v koncovém až mírně horním
postavení, požerákové zuby jsou dvouřadé (2.5-4.2 nebo 2.5-5.2). Postranní čára je
výrazně ventrálně prohnutá a je lemována tmavým dvojitým přerušovaným
proužkem. Hřbet je výrazně tmavý se zelenavým nebo modravým nádechem.

Obr. 84: Ouklejka pruhovaná. Foto P. Spurný.

Ouklejka pruhovaná obývá proudné úseky toků středních a podhorských
poloh (lipanové a parmové pásmo) s tvrdým kamenitým dnem. Zdržuje se
v hejnech ve vodním sloupci a pod hladinou. Hlavní potravu tvoří drobný

139

zoobentos a náletová potrava. Výtěr probíhá v hejnech od konce dubna do začátku
června v bystře proudící vodě nad štěrkovitým dnem, druh je litofilní.
Ouklejka pruhovaná se vyskytuje na celém území ČR a je prohlášena za
silně ohrožený druh.
Jelec jesen (Leuciscus idus) dorůstá běžně do délky 40 cm, maximálně do 60
cm a hmotnosti 3 kg (největší exemplář o délce 50 cm a hmotnosti 3,0 kg byl u nás
uloven v roce 1999), dožívá se věku 12 let. Vyznačuje se zavalitým a protáhlým
tělem, hlava je menší s malými ústy v koncovém postavení, požerákové zuby jsou
dvouřadé (3.5-5.3 nebo 4.5-5.3, výjimečně 2.5-5.2). Tělo je pokryto malými, ale
výraznými šupinami. Řitní ploutev je zřetelně vykrojená, zřídka rovně uťatá.
Zbarvení hřbetu je šedozelené nebo namodralé, boky jsou světlejší, břicho matně
bílé až nažloutlé, prsní, břišní a řitní ploutev jsou načervenalé.

Obr. 85: Jelec jesen. Foto P. Spurný.

Jelec jesen žije v hejnech v mírně tekoucích úsecích větších podhorských a
nížinných řek, vyskytuje se také v odstavených říčních ramenech a v některých
údolních nádržích. V Čechách je jeho výskyt v Polabí vzácnější, běžný je v povodí
Dunaje v dolní Moravě, Svratce a Dyji. Živí se zooplanktonem, zoobentosem,
náletovou potravou, částečně rostlinnou potravou a velcí jedinci také drobnými
rybami. Výtěr probíhá hromadně v dubnu a květnu při teplotě vody 8 – 10 °C a je
vícedávkový. Jikry menší velikosti jsou lepkavé, druh je označován jako fytofilní,
případně litofilní.
Jelec jesen je prohlášen za ohrožený druh, v některých rybářských revírech
je výjimkou jeho lov povolen.
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Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) je malý a krátkověký rybí druh
dorůstající do délky 12 cm, hmotnosti 20 g a dožívající se maximálně 5 let. Tělo
střevle je protáhlého a vřetenovitého tvaru, šupiny jsou velmi drobné, postranní
čára je neúplná, požerákové zuby dvouřadé (2.5-4.2 nebo 2.4-4.2). Zbarvení hřbetu
je hnědozelené, boky jsou světle zelené se zlatým leskem, na hřbetu a na bocích
jsou tmavší skvrny a pruhy.

Obr. 86: Střevle potoční. Foto P. Spurný.

Střevle se vyskytuje v čistých horských a podhorských úsecích toků.
V souvislosti se znečišťováním a úpravami toků její početnost výrazně poklesla a
z mnoha lokalit dokonce vymizela. Dnes se její výskyt obnovuje a početnost opět
zvyšuje díky snižování znečištění a také umělému vysazování. Střevle potoční se živí
hlavně drobnějším zoobentosem, ale také červy a různými druhy řas. Výtěr probíhá
v dubnu až červnu při teplotě vody nad 15 °C, výtěr je vícedávkový, druh je
označován za litofilní. Samci jsou v době tření výrazněji a nádherně pestře zbarveni
(červené zbarvení přední části břicha a bází párových ploutví a řitní ploutve)
s výraznou tzv. třecí vyrážkou na hlavě.
Střevle potoční je prohlášena za ohrožený druh, v posledních zhruba 20
letech je prováděn umělý výtěr a odchov plůdku v rámci záchranných chovů.
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7.3.2 Čeleď sekavcovití (Cobitidae)
V čeledi je zařazeno kolem 175 druhů ryb, které dorůstají malých rozměrů
(do 30 cm) a mají válcovité nebo z boků zploštělé tělo. Ústa jsou malá, s 6 – 12
vousky, ve spodním postavení. Požerákové zuby jsou jednořadé. Tělo je holé, nebo
pokryté velmi malými šupinami, hluboko vnořenými v kůži. Zástupci jsou rozšířeni
ve sladkých vodách Evropy, Asie (nejvíce druhů v jižní Asii) a Afriky.
Sekavec písečný (Cobitis taenia) je malý druh dorůstající do délky 12 cm a
hmotnosti 50 g, dožívá se 5 let. Tělo je protáhlé, z boků silně zploštělé a pokryté
velmi malými šupinami. Hlava je úzká, ústa spodní se 6 vousky, pod okem je
vztyčitelný suborbitální (podočnicový) trn. Postranní čára je redukovaná,
nepřesahuje konec prsních ploutví. Zbarvení boků je žlutohnědé, břicho bílé. Na
hřbetě je v podélné řadě 10 – 25 oválných skvrn, na bocích 9 – 19. Na horní části
báze ocasní ploutve se nachází pro druh typická tmavá poloměsíčitá skvrna.

Obr. 87: Sekavec písečný. Foto P. Spurný.

Sekavec písečný je mozaikovitě rozšířen na celém území ČR, ale výskyt je
poměrně vzácný. Žije skrytě ve stojatých a pomalu tekoucích vodách s písčitým až
kamenitým dnem, ojediněle i v některých rybnících. Je vyvinuto pomocné střevní
dýchání. Hlavní potravu tvoří drobný zoobentos, částečně také řasy a detrit. Výtěr
probíhá v dubnu až červnu při teplotě vody nad 16 °C, jikry střední velikosti jsou
lepkavé, druh je označován jako fytofilní.
Sekavec písečný je prohlášen za silně ohrožený druh.
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Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) dorůstá do délky kolem 30 cm a
hmotnosti 150 g, věkové údaje nejsou k dispozici. Tělo je protáhlé a pokryté
malými šupinami, pod okem není vztyčitelný trn. Kolem ústního otvoru je 10
vousků, ústa mají spodní postavení. Tělo je většinou tmavě hnědé, někdy
načervenalé a drobně skvrnité. Po bocích těla se táhne od očí až k ocasní ploutvi
široký tmavý pruh, jehož okraje jsou lemovány úzkými černými proužky.

Obr. 88: Piskoř pruhovaný. Foto P. Spurný.

Piskoř žije při dně zabahněných stojatých a pomalu tekoucích vod, proniká
také do rybníků. Často se ukrývá zarýváním do dna, je vyvinuto střevní dýchání.
Druh se vyskytuje mozaikově na celém území ČR, výskyt ale není hojný. Výtěr
probíhá v dubnu až červnu při teplotě vody 11 – 15 °C. Jikry střední velikosti jsou
lepkavé, druh je fytofilní.
Piskoř pruhovaný je prohlášen za ohrožený druh, v rámci záchranných
chovů je propracována technologie umělého výtěru a odchovu plůdku.

7.3.3 Čeleď mníkovití (Lotidae)
Zástupci této samostatně vyčleněné čeledě z treskovitých jsou převážně
mořské druhy ryb, žijící většinou v chladnějších mořích severní polokoule.
Společným znakem je uzavřené spojení plynového měchýře s jícnem. Břišní
ploutve jsou předsunuty před prsní do hrdelního postavení, na bradě je často
přítomen nepárový vous. Tělo je pokryto cykloidními šupinami, chybějí mezisvalové
kůstky. Ve sladkých vodách se vyskytuje jediný zástupce mník jednovousý.

143

Mník jednovousý (Lota lota) v našich vodách dorůstá do délky 50 – 80 cm a
hmotnosti 1 – 2 kg, ojediněle do 5 kg (u nás byl největší exemplář o délce 85 cm a
hmotnosti 3,5 kg uloven v roce 2007), věkové údaje nejsou k dispozici. Mník má
protáhlé válcovité tělo, hlava je široká, velká ústa v koncovém postavení, na bradě
je nepárový vous, oči jsou malé. Tělo je pokryto drobnými cykloidními šupinami,
které jsou vnořeny hluboko v kůži a nepřekrývají se. Břišní ploutve jsou umístěny
před prsními, hřbetní ploutev je dvojitá s krátkou přední a dlouhou zadní částí,
rovněž řitní ploutev je dlouhá. Hlava a hřbet mají tmavě šedé až hnědé zbarvení,
boky jsou tmavě hnědě až černě mramorované, břicho světle šedé až bělavé. Pro
mníka je charakteristické (stejně jako pro treskovité ryby) ukládání většiny
zásobního tuku v játrech.

Obr. 89: Mník jednovousý. Foto P. Spurný.

V našich vodách se mník jednovousý vyskytuje ve všech rybích pásmech od
parmového až po cejnové pásmo velkých řek. Vyžaduje členité dno s dostatkem
úkrytů, žije také ve stojatých vodách a v chladnějších rybnících. Projevuje výraznou
noční pohybovou a potravní aktivitu. Plůdek se zpočátku živí zooplanktonem,
později zoobentosem, větší jedinci také malými rybami. Výtěr u nás probíhá od
poloviny prosince do konce ledna při poklesu teploty vody pod 5 °C na trdlištích
s písčitým až kamenitým dnem a s pomalu proudící vodou. Jikry jsou velmi malé
(vysoká absolutní plodnost), mírně lepkavé a polopelagické (obsahují tukovou
kapénku).
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Mník jednovousý je prohlášen za ohrožený druh, přestože se jeho výskyt
v našich vodách významně zvýšil díky provoznímu zavedení umělého výtěru (od
roku 1984), rybničnímu odchovu plůdku a jeho pravidelnému vysazování do
tekoucích vod. V některých rybářských revírech je výjimkou jeho lov povolen.

7.3.4 Čeleď vrankovití (Cottidae)
Čeleď zahrnuje přes 200 druhů ostnoploutvých ryb, žijících většinou
v mořích, některé druhy osídlují sladké vody Evropy a Asie (v ČR se vyskytují dva
druhy). Zástupci mají vřetenovité tělo, většinou bez šupin. Hřbetní ploutve jsou
oddělené mezerou, nebo spojené, ocasní ploutev je zaokrouhlená, nebo uťatá.
Plynový měchýř obvykle chybí.
Vranka obecná (Cottus gobio) dorůstá do délky 10 – 18 cm a dožívá se věku
8 – 10 let. Tělo není pokryto šupinami, plynový měchýř chybí, hřbetní ploutve jsou
oddělené, břišní ploutve jsou posunuty pod prsní. Zbarvení těla je přizpůsobováno
prostředí, hřbet a boky jsou hnědavé nebo šedozelené s různě výraznou
mramorovou kresbou, břicho je světlé. Břišní ploutve nejsou pruhované.

Obr. 90: Vranka obecná. Foto P. Spurný.

Vranka obecná žije v čistých potocích a řekách pstruhového a lipanového
pásma, často i v horní části parmového pásma. U nás se vyskytuje na celém území,
místy je výskyt překvapivě hojný. Je velmi náročná na čistotu vody a na obsah
rozpuštěného kyslíku (spolehlivý bioindikátor čistoty vody). Vranka projevuje
145

soumračnou a noční aktivitu, ve dne se většinou ukrývá pod kameny. Živí se
převážně zoobentosem. Výtěr probíhá v dubnu a květnu, jikry větší velikosti jsou
lepkavé, druh je litofilní. Samice klade jikry na spodní stranu kamenů, samec je
ochraňuje.
Vranka obecná je prohlášena za ohrožený druh.
Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) dorůstá do délky 15 – 18 cm a
dožívá se věku do 10 let. Podobá se vrance obecné, má však oblejší hlavu. Zbarvení
je podobné jako u vranky obecné, ale celkově tmavší a výraznější. Břišní ploutve
jsou vždy výrazně pruhované.

Obr. 91: Vranka pruhoploutvá. Foto P. Spurný.

Vranka pruhoploutvá žije v horských říčkách a potocích s kamenitým dnem,
vystupuje až do pramenných oblastí. Vyskytuje se nad pásmem vranky obecné a
má ještě vyšší nároky na obsah kyslíku ve vodě. Potravní spektrum je shodné
s vrankou obecnou. U nás je její výskyt mozaikový a poměrně vzácný. Areál
rozšíření pokrývá povodí řeky Odry a levostranné přítoky řeky Moravy. Na
Českomoravské vrchovině se hojně vyskytuje v říčce Fryšávce (kam byla
pravděpodobně zavlečena) a v úseku řeky Svratky v okolí Jimramova (pod
soutokem s Fryšávkou). Výtěr probíhá obvykle v dubnu, jikry větší velikosti jsou
lepkavé, druh je litofilní. Samec nakladené jikry rovněž ochraňuje.
Vranka pruhoploutvá je prohlášena za ohrožený druh.
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8 ŘÍČNÍ RYBÁŘSTVÍ, ZÁSADY OBHOSPODAŘOVÁNÍ
RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ
Petr Spurný
Rybářství jako tradiční obor lidské činnosti je staré jako lidstvo samo. První
lidské osady byly zakládány na březích řek, jezer a při mořském pobřeží. Člověk
nejprve ryby pouze lovil jako poměrně snadno dostupný zdroj vydatné potravy,
později se začal zabývat také jejich chovem. Je doloženo, že již ve starší době
kamenné lidé používali k lovu ryb kostěné udice nápadně podobné dnešním
rybářským háčkům a ve střední době kamenné byly dokonce známy vrše a
jednoduché rybářské sítě. V řekách a jezerech se do pastí z kamenných hrázek a do
proutěných vrší lovily zjara štiky a také lososi táhnoucí k výtěru z moří řekami do
vnitrozemí. První počátky chovu ryb se objevují v Číně (asi před 2.500 lety) a
v jihovýchodní Asii. V Evropě jsou první snahy o chov ryb doloženy z dob Římské
říše, kde byly budovány tzv. piscinae. Jednalo se o přehrazování malých mořských
zátok, v nichž byly jednoduchým způsobem chovány dravé mořské ryby murény.
Chov ryb v rybnících se patrně začal rozvíjet v Bavorsku již v 8. století, odkud se
rozšířil i na naše území.
Současné české rybářství představuje v rámci našeho zemědělství obor
relativně malý, ale velice tradiční, dobře stabilizovaný, prosperující i perspektivní.
Z hlediska specifického zaměření můžeme rybářství rozdělit na dva základní směry
činnosti. Jedním z nich je rybníkářství reprezentované chovem ryb v rybnících a
v dalších chovných systémech pro tržní produkci ryb (této problematice je
věnována samostatná část učebnice). Druhým je potom rybářství v tekoucích
vodách, využívající povrchové vody (nejen tekoucí) k provozování zájmové činnosti
označované jako sportovní rybolov.

8.1 Historie a současnost
tekoucích vod

rybářského

využívání

V našich geografických podmínkách představovaly řeky a potoky prvotní a
nejdůležitější zdroj ryb. Proto se také říční rybářství nejvíce rozvíjelo na březích
velkých řek, které zaručovaly bohatší a stabilnější úlovky. Archeologické nálezy
z oblasti Mikulčic z období Velké Moravy (8. – 9. století) obsahují nejen primitivní
udice, ale například i kamenná závaží k sítím, síťovací jehly a zbytky proutěných vrší
k lovu piskořů. Na březích řek začaly postupně vznikat tzv. rybárny (rybářské

147

chalupy), jejichž obyvatelé se zaměřovali na lov říčních ryb, zprvu jen pro vlastní
potřebu, později i živnostensky. V Čechách se nejvíce lovili úhoři, štiky, a okouni, ale
také parmy, líni a sumci a příležitostně i kapři. Obyvatelé českých hor se po celý rok
živili pstruhy a lipany z místních toků. Samostatnou kapitolu v našem říčním
rybářství představovali lososi, kteří vytahovali do našeho vnitrozemí Labem až do
Divoké Orlice a Vltavou až na Šumavu do Vydry a Křemelné. V našich řekách se
objevovali od května do října, kdy byli během tahu loveni na mnoha příhodných
místech do tzv. lososnic a prodáváni na trzích zejména v Praze, Písku a v Českých
Budějovicích. Dostupnost různých druhů ryb však nebyla pro jednotlivé vrstvy
obyvatelstva stejná a lidé na venkově často získávali ryby z místních přírodních
zdrojů nelegálním rybolovem. V 19. století se na našich řekách dokonce velice
rozšířilo chytání ryb pomocí jejich přiotrávení tzv. kebulí (sušené plody
východoindické liány Anamirta cocculus). Tento způsob rybolovu spočíval v přidání
mletých semen této rostliny do těsta, po jehož pozření byly ryby po dobu 10 – 20
minut silně omámeny.
Nástup úpadku říčního rybářství je spojován se zrušením nevolnictví v roce
1848. Postupně dochází k silnému rozdrobení poříčí, kdy každé obci ležící při řece
připadl kus řeky, často náležel pravý břeh jiné obci než levý. Řemeslní rybáři
opouštěli živnostenský rybolov a lov ryb probíhal živelně a kořistnicky. Existovalo
oprávnění k tzv. volnému rybolovu na základě § 382 občanského říšského zákoníku
z roku 1811. První rybářský zákon, který upravoval rybolov ve vodstvu
vnitrozemském, vznikl v rámci Rakouska – Uherska až v roce 1885. Ten přinesl první
výraznější úpravu jak živnostenského rybolovu, tak lovu ryb udicí. Zákon mimo jiné
stanovil, že nikdo nesmí lovit ryby, kdo není opatřen lístkem rybářským. Na tento
zákon navazovalo „Vyhlášení místodržitele pro království České“ z roku 1913,
kterým se stanovily doby hájení ryb, lovné délky ryb a formy lovu. Již v roce 1886
(pouhý rok po vyhlášení zmíněného říšského zákona) začaly v Čechách a na Moravě
vznikat první rybářské spolky, které sdružovaly zájemce o sportovní rybolov. Konec
živnostenského říčního rybářství přinesl až další zákon o rybářství v roce 1952, který
však na druhé straně umožnil vznik větších rybářských revírů, které mohly být
řádně rybářsky obhospodařovány a umožnily rybolov širokému okruhu zájemců.
Ten byl nahrazen zákonem č. 102/1963 Sb., který definoval rybářství jako odvětví
zemědělské výroby a rybářské právo monopolně vyhradil státu. Aktuální úpravu
rybářství, včetně hospodaření v rybářských revírech a rybolovu obsahuje zákon o
rybářství č. 99/2004 Sb.
V současné době v České republice působí dva velké rybářské svazy, Český
rybářský svaz (ČRS) se sídlem v Praze a Moravský rybářský svaz (MRS) se sídlem
v Brně, a několik samostatných lokálních rybářských spolků. V obou uvedených
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svazech je registrováno kolem 330.000 sportovních rybářů, včetně dětí a mládeže
(asi 3% populace). V širším pohledu je sportovní rybolov v současném
přetechnizovaném a „globalizovaném“ světě stále více chápán jako optimální
forma aktivního odpočinku člověka v úzkém kontaktu s přírodou. Zájem o tuto
činnost, která má vedle vlastního využití a obhospodařování povrchových vod také
celou řadu sociálních a hospodářských vazeb, zaznamenává celosvětově rostoucí
trend. Například v USA, v zemi s nejrozšířenějším sportovním rybolovem, se této
zálibě věnuje plných 20% populace. Tato země je největším trhem pro výrobce
rybářského náčiní a spolu s Kanadou také nejvyhledávanějším cílem v rámci
rybářské turistiky. Pro řadu rozvojových zemí Afriky, Asie a Jižní Ameriky potom
právě rybářská turistika (za sladkovodním i mořským rybolovem) představuje
významný národohospodářský přínos. Také v Evropě existuje řada zemí s tradičně
vysokým zájmem o sportovní rybolov (např. Velká Británie, Francie, Itálie) a mnoho
atraktivních cílových oblastí sportovního rybolovu (Irsko, Švédsko, Norsko, Finsko,
Španělsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Ukrajina). S uvedeným
počtem sportovních rybářů představuje Česká republika solidní evropský průměr.

8.2 Podmínky
republice

ke

sportovnímu

rybolovu

v České

Sportovní rybáři v ČR mají možnost lovit ryby na přibližně 40.800 ha
tekoucích (povrchových) vod, na nichž jsou vyhlášeny rybářské revíry. Podle
převažujících podmínek prostředí, vyhovujících různým druhům ryb, jsou rybářské
revíry členěny na vody pstruhové a mimopstruhové s rozdílným způsobem
obhospodařování a se specifickými podmínkami rybolovu. Pstruhové vody (asi
3.800 ha) vyhovují chladnomilným lososovitým rybám, z nichž je nejvíce loven
pstruh obecný formy potoční, pstruh duhový a lipan podhorní, v některých
revírech také doplňkově siven americký. Z doprovodných druhů, které představují
nezastupitelné indikátory kvality vody, je zde významně zastoupena vranka obecná
a střevle potoční. V mimopstruhových vodách (asi 37.000 ha), vytvářejících
optimální podmínky pro rozvoj teplomilných druhů ryb, je bezkonkurenčně
nejatraktivnější rybou kapr obecný. Sportovními rybáři je velice vyhledávaný také
lov dravých druhů ryb, zejména štiky obecné, candáta obecného a v posledních
letech rovněž bolena dravého. Z proudomilných říčních druhů patří k rybářsky
velmi atraktivním parma obecná, ostroretka stěhovavá a ve všech typech vod
početně zastoupený jelec tloušť. Mnoho rybářů také přitahuje lov úhoře říčního,
tajuplného rybího druhu s nočním způsobem života. Roční úlovky ryb z rybářských
revírů ČR se v dlouhodobé časové řadě pohybují v rozmezí 4.000 – 5.000 tun. V roce
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2012 to bylo celkem 4.033 t, přičemž 80 % těchto úlovků je tvořeno kaprem (3.200
t). Dravých druhů ryb bylo uloveno 330 t, lososovitých ryb 94 t a úhoře 17 t.
V celostátním průměru se v posledních letech z mimopstruhových vod ročně loví
100 kg.ha-1 ryb a ze pstruhových vod 30 kg.ha-1. Vedle vlastního rybolovu uživatelé
rybářských revírů také zajišťují řádné obhospodařování svěřených vod, spočívající
ve vysazování násad řady rybích druhů, včetně chráněných, které předmětem
rybolovu nejsou.
Základní legislativní rámec sportovního rybolovu tvoří zákon č. 99/2004
Sb. o rybářství a k němu vydaná prováděcí vyhláška MZe č. 197/2004 Sb. v platném
znění. Každý uživatel rybářského revíru je navíc oprávněn podmínky rybolovu v jím
spravovaném revíru dále upravit tzv. bližšími podmínkami výkonu rybářského
práva, které jsou nedílnou součástí povolenky k rybolovu. Jedná se o tzv. doby
hájení některých druhů ryb, stanovení jejich nejmenší lovné délky, denní doby lovu
v jednotlivých měsících roku, povolené způsoby lovu, omezení množství úlovků
apod. Zájemce o sportovní rybolov musí být držitelem platného státního
rybářského lístku a povolenky k rybolovu. Státní rybářské lístky vydává příslušný
obecní úřad (podle místa trvalého pobytu žadatele) s platností na dobu jednoho
roku, tří nebo deseti let. Pro vydání prvního rybářského lístku je nutné prokázat
zákonem předepsané odborné znalosti. Povolenky k rybolovu se vydávají odděleně
pro vody mimopstruhové a pstruhové, a to obvykle s regionální platností (sdružení
rybářských revírů územních rybářských svazů do jedné povolenky). Základní
povolenky se vydávají s platností na jeden kalendářní rok, ale běžně se vydávají i
povolenky krátkodobé (např. jednodenní, týdenní, čtrnáctidenní). Členství
v rybářském svazu není pro vydání povolenky k rybolovu podmínkou, ale pro
nečlena je potom povolenka podstatně dražší.
Rybářské revíry mimopstruhových vod jsou tvořeny říčními úseky
parmového a cejnového pásma, odstavenými říčními rameny, údolními nádržemi
na řekách, zatopenými štěrkopískovišti a také jednotlivými nádržemi rybničního
typu, které nejsou z různých důvodů využívány k chovu ryb. Rybářsky
nejvýznamnějšími a plošně největšími mimopstruhovými revíry jsou velké údolní
nádrže jako např. Lipno na Vltavě (plocha kolem 5.000 ha) nebo soustava tří nádrží
vodního díla Nové Mlýny na jižní Moravě (celková plocha kolem 3.000 ha). Naše
údolní nádrže jsou velmi dobře zarybněny a poskytují rybářům možnost dosažení
úlovků velkých (trofejních) ryb. Na mimopstruhových vodách je povoleno lovit ryby
denně během celého roku (v jarním období jsou vybrané druhy ryb hájeny
z důvodu rozmnožování). Denní úlovek je omezen na 7 kg ryb (v úlovku mohou být
maximálně dvě tzv. ušlechtilé ryby).
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Obr. 92: Parmové pásmo (řeka Bečva u obce Rybáře). Foto P. Spurný.

Obr. 93: Cejnové pásmo (řeka Dyje pod Novomlýnskou údolní nádrží). Foto P.
Spurný.
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Obr. 94: Dalešická údolní nádrž na řece Jihlavě. Foto P. Spurný.

Rybářské revíry pstruhových vod zaujímají v důsledku klimatických
podmínek a charakteru říční sítě ČR (velké množství potoků a menších řek)
podstatně menší plochu než mimopstruhové vody (asi 9 % celkové výměry revírů).
Jsou tvořeny říčními úseky pstruhového a lipanového pásma s chladnou, čistou a
dobře prokysličenou vodou a výjimečně také chladnějšími údolními nádržemi ve
vyšších nadmořských výškách. Nejvýznamnějšími, nejúživnějšími a plošně
největšími pstruhovými revíry jsou říční úseky tzv. sekundárních pstruhových
pásem. Ta vznikají pod velkými a hlubokými údolními nádržemi se spodním
vypouštěním vody. V takových nádržích dochází k tepelné stratifikaci vodního
sloupce, takže vypouštěná spodní voda má celoročně teplotu 4 °C a ochlazuje tok
pod nádrží v délce desítek kilometrů. Tím vytváří vhodné podmínky pro rozvoj
společenstva lososovitých ryb. Jedná se např. o řeku Ohři pod Nechranickou údolní
nádrží, Vltavu pod Lipnem, Dyji pod Vranovskou nádrží, Svratku pod Vírem a další.
Pstruhové vody a na ně vázaná rybí společenstva jsou ve srovnání
s mimopstruhovými vodami mnohem citlivější na působení nejrůznějších
negativních faktorů. V současné době to jsou především nízké vodní průtoky
v důsledku náhlého sucha, havarijní znečištění vody, predační tlak přemnožených
(suchozemských) rybích predátorů, ale také vysoký rybářský tlak sportovních
rybářů. Z těchto důvodů také na pstruhových vodách platí podstatně přísnější
podmínky rybolovu než na vodách mimopstruhových. Lov je povolen pouze od 16.
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dubna do 30. listopadu, přitom pstruh obecný se smí lovit pouze do konce srpna,
pstruh duhový, lipan podhorní a siven americký do konce listopadu. Lov
lososovitých ryb je povolen pouze tři dny v týdnu, lovící smí používat k lovu pouze
umělé nástrahy a úlovek na jednu docházku je omezen na 3 kusy lososovitých ryb.

Obr. 95: Říční pstruhové pásmo (řeka Vydra v národním parku Šumava). Foto P.
Spurný.

Obr. 96: Říční lipanové pásmo (řeka Vltava u Lenory). Foto P. Spurný.
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Obr. 97: Sekundární pstruhové pásmo (řeka Svratka pod Vírskou údolní nádrží).
Foto P. Spurný.

8.3 Zásady obhospodařování rybářských revírů
Rybářské revíry na povrchových vodách vyhlašuje státní správa (příslušný
krajský rybářský úřad) a jejich užívání je bezúplatně svěřováno právnické nebo
fyzické osobě, která splňuje zákonné podmínky řádného hospodaření
v předmětném revíru. Každý rybářský revír musí mít ze zákona ustanoveného
rybářského hospodáře (a jeho zástupce) s předepsaným odborným vzděláním,
který je osobou fyzicky odpovědnou státu za veškerou činnost spojenou s užíváním
revíru. Rybářský revír je uživateli předáván formou dekretu, který obsahuje jeho
popis (hranice a výměra v hektarech, součásti revíru – např. některé přítoky,
náhony apod., zařazení do kategorie pstruhová nebo mimopstruhová voda,
případně vyhlášené chráněné rybí oblasti) a stanovení tzv. zarybňovací povinnosti.
Tato zarybňovací povinnost ukládá uživateli revíru každoroční vysazování v ní
uvedených rybích druhů (taxativní výčet) v předepsané věkové nebo hmotnostní
kategorii a počtu. Jiné než zde uvedené rybí druhy nesmějí být do revíru
vysazovány a rybářský revír musí být zarybňován rovnoměrně (např. u říčního
revíru po celé jeho délce). Vedle této základní povinnosti zarybňování revíru
odpovídá rybářský hospodář také za vydávání povolenek k rybolovu a jejich
evidenci, je také povinen zajišťovat kontrolu čistoty vody v revíru a jeho ochranu
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před nelegálním rybolovem odpovídajícím počtem členů rybářské stráže (navrhuje
jejich ustanovení do funkce a řídí jejich činnost). O hospodaření v revíru, vydaných
povolenkách k rybolovu a úlovcích ryb musí uživatel revíru vést předepsanou
evidenci. Údaje za uplynulý kalendářní rok je povinen předávat příslušnému
krajskému úřadu do 30. dubna.
V rámci obhospodařování mimopstruhových revírů se z vysazovaných
rybích druhů nejvíce uplatňuje kapr obecný, který představuje v ČR nejpopulárnější
druh lovený na udici. Z typicky říčních druhů ryb je to potom parma obecná,
ostroretka stěhovavá, jelec tloušť, podoustev říční a úhoř říční (dovážené úhoří
monté). Z chráněných ohrožených rybích druhů je běžně vysazován mník
jednovousý, jelec jesen, střevle potoční a piskoř pruhovaný. Zvýšená pozornost je
věnována vysazování dravých druhů ryb (štika obecná, candát obecný a sumec
velký, okrajově také bolen dravý). Dostatečná početnost dravých druhů ryb
v mimopstruhových vodách (obzvláště v údolních nádržích) je důležitým
regulačním prvkem vyváženosti rybích společenstev (omezováním nadměrné
početnosti populací zejména kaprovitých ryb se sklony k přemnožování). Uvedené
rybí druhy jsou většinou produkovány ve vlastních odchovných kapacitách a
vysazovány převážně ve věkové kategorii tzv. tohoročků (na podzim prvního roku
života). Kapr je vysazován v kategorii dvouleté násady a štika obecná jako tzv.
rychlená (v délce 3 – 4 cm). Část vysazovaných ryb je nakupována od
profesionálních producentů (kapr asi z 50 % zarybňovací potřeby).

Obr. 98: Tohoroček ostroretky stěhovavé (0+) z rybničního chovu. Foto P. Spurný.
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Obr. 99: Intenzivní odchov úhořího monté pro vysazování do rybářských revírů.
Foto P. Spurný.

Obr. 100: Tohoroček mníka jednovousého (0+) z rybničního chovu. Foto P. Spurný.

156

Obhospodařování pstruhových revírů je organizačně i odborně náročnější
z důvodu jejich vyšší zranitelnosti narušením ekologické rovnováhy a nadměrného
rybářského tlaku. Z hospodářsky významných druhů je vysazován pstruh obecný
(většinou jako dvouletá násada), lipan podhorní (většinou jako tohoroček,
v posledních letech také jako dvouletý), z nepůvodních druhů pstruh duhový a
doplňkově také siven americký (oba druhy v lovné velikosti). Násada pstruha
obecného je odchovávána v drobných, tzv. odchovných pstruhových potocích
(které se nevyužívají k lovu ryb) extenzivním způsobem. Lipan podhorní se
odchovává v malých rybnících, pstruh duhový a siven americký jsou nakupováni od
profesionálních producentů. V posledních letech se začínají postupně rozvíjet
intenzivní chovy i pstruha obecného a lipana podhorního.

Obr. 101: Dvouletá násada (1+) lipana podhorního. Foto P. Spurný.

Rybí společenstva povrchových vod ČR, ale zejména pstruhových revírů,
jsou v posledních dvaceti letech doslova existenčně ohrožována nadměrným
výskytem nepřiměřeně chráněných ptačích a savčích rybožravých predátorů, jako
je kormorán velký, volavka popelavá, čáp černý a vydra říční. K uvedenému výčtu
je ještě nutné přidat norka amerického, který sice nepatří mezi chráněné druhy, ale
jako u nás nepůvodní druh chovaný na kožešinových farmách se dostal do volné
přírody a nebezpečně se šíří na našich řekách i údolních nádržích. Nejkritičtější
situace je u kormorána velkého, který se postupně stal kalamitně přemnoženým
rybím škůdcem (v celé Evropě se aktuálně vyskytuje přes 2 miliony jedinců). Na
území ČR každoročně zimuje kolem 20.000 kormoránů, kteří způsobí škody na
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rybách ve výši 130 mil. Kč. Nejvíce jsou přitom ohrožena rybí společenstva
pstruhových vod (nejen u nás, ale po celé Evropě), zejména sekundární pstruhová
pásma pod údolními nádržemi, která v zimním období nezamrzají. V těchto typech
vod kormoráni za zimní období zlikvidují populaci pstruha obecného až z 80 % a
lipana podhorního dokonce z 95 % (lipan na rozdíl od pstruha obecného
nevyhledává úkryty, takže je pro predátora dostupnější). Aktuální početnost vydry
říční je na našem území odhadována na 2.400 kusů a ročně způsobené škody na
rybách ve výši 59 mil. Kč. V roce 2012 dosáhly v ČR škody na rybách způsobené
predátory celkové výše 253,4 mil. Kč.

Obr. 102: Pstruh obecný poraněný zobákem kormorána velkého (ocasní násadec
v blízkosti tukové ploutve). Foto P. Spurný.

Obr. 103: Torzo parmy obecné po útoku norka amerického. Foto P. Spurný.
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Odborná a organizační úroveň obhospodařování rybářských revírů v ČR je
velmi vysoká a v rámci Evropy velice uznávána (obdobně jako úroveň našeho
rybníkářství). Nejvíce je oceňováno zpřístupnění sportovního rybolovu širokému
okruhu zájemců, možnost rybolovu na více revírech v rámci jedné povolenky a
zvládnutí technologií umělého výtěru a odchovu říčních druhů ryb, které nejsou
předmětem tržního zájmu. Naši sportovní rybáři jsou povinni vést podrobnou
evidenci docházek na rybářské revíry a dosažených úlovků. Tyto údaje se vždy za
uplynulý rok sumarizují (od jednotlivých revírů až za celou republiku) a představují
důležité hospodářské podklady ke korekcím vlastního hospodaření v revírech.
Sportovní rybáři v cenách povolenek k rybolovu (stanoveny kalkulačně k pokrytí
nákladů, nikoliv tržně) zaplatí veškeré náklady na péči o revíry, včetně jejich
zarybňování. V rámci rybářských revírů v užívání rybářských svazů (ČRS, MRS) se
ročně vysazuje asi 330 kusů ryb na 1 ha v hodnotě zhruba 5.000 Kč.
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9 ZÁKLADNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
PRO RYBÁŘSTVÍ
Petr Spurný
Základní obecný právní rámec představuje pro rybářství vodní zákon,
protože voda svými specifickými hydrochemickými parametry vytváří pro ryby
nepostradatelné životní prostředí. Na obsahu vodního zákona potom staví i již
zmíněný zákon o rybářství a prováděcí vyhláška k němu (základní rezortní
legislativa). Zákon o správních poplatcích určuje mimo jiné i poplatky za vydání
státního rybářského lístku. Veterinární zákon stanovuje nejen postupy při zdolávání
nebezpečných nákaz ryb, ale řeší také jejich přepravu, zpracování apod. Zákon o
ochraně přírody a krajiny zasahuje velmi výrazně i do oblasti rybářství, a to jak
z hlediska chovu ryb, tak výkonu rybářského práva. Rybník je chápán jako významný
krajinný prvek se všemi důsledky z této definice vyplývajícími. Chov ryb i sportovní
rybolov je v rámci tohoto zákona různě omezován v chráněných krajinných celcích
(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a další).
Zákonem na ochranu zvířat proti týrání jsou chráněni všichni obratlovci, včetně
ryb. Jsou zde popsány zakázané manipulace s rybami, zásahy na živých rybách a
povolené způsoby zabíjení ryb.
Jak je bohužel v našem legislativním procesu běžné, nově vydané zákony
jsou často a v krátkých časových intervalech měněny nebo upřesňovány (tzv.
novelizace). Z těchto důvodů se k citaci prvně vydaného právního předpisu
připojuje poznámka „ve znění pozdějších předpisů“. To znamená, že je potom
nutné vedle vlastního zákona vyhledávat i všechny jeho realizované novely,
abychom se dobrali aktuálního znění. V případě četných novelizací konkrétního
zákona může Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pověřit vládu
k vydání tzv. úplného znění zákona, jehož text zohledňuje všechny dříve provedené
změny.
Níže uvedený přehled právních předpisů týkajících se rybářství není úplný.
Zájemce nalezne všechny legislativní normy týkající se rybářství (směrnice
Evropské unie, české zákony a vyhlášky) v situační zprávě „Ryby“, kterou
každoročně vydává ministerstvo zemědělství jako vrcholný orgán státní správy
v rybářství (dostupné na www stránce ministerstva na adrese:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/rybarstvi/situacni-a-vyhledove-zpravy-ryby/).
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství č.
99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (úplné znění zákon č.
332/2008 Sb.)
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů
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10

ÚČELOVÉ RYBÁŘSKÉ HOSPODAŘENÍ
VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍCH

NA

Petr Spurný
V 70. letech minulého století dosáhla úroveň znečištění našich povrchových
i podzemních vod takových rozměrů, že většina lokálních zdrojů pitné vody
(převážně studny) nebylo možné dále využívat. Pro centrální zásobování
rozsáhlejších oblastí pitnou vodou však chyběly vhodné velkokapacitní zdroje
surové pitné vody. Proto byla po roce 1970 zahájena intenzivní výstavba
vodárenských údolních nádrží s prioritním využitím k těmto účelům. V řadě
případů se navíc přistoupilo k vodárenskému využití starších víceúčelových
údolních nádrží (např. ÚN Vír, Vranov, Mostiště, Koryčany a další). Prakticky
všechny naše údolní nádrže jsou dodnes negativně ovlivňovány antropogenními
vlivy vedoucími k eutrofizačnímu procesu. Důsledkem je růst obsahu živin (N, P) a
masový rozvoj fytoplanktonu vedoucí až ke kalamitám vodních květů sinic,
spojených se zhoršováním kvality vody pro pitné účely. Tento stav nejen
komplikuje technologii úpravy vody, ale negativně ovlivňuje i její výslednou kvalitu.
Kvalita vody v nádržích je výsledkem komplexu činitelů působících jak v povodí
nádrže, tak ve vlastní nádrži. Vhodnými zásahy lze vliv těchto činitelů eliminovat,
nebo alespoň omezit, a podpořit působení faktorů, které mohou kvalitu vody
v nádržích zlepšit. Jedním z důležitých komplexních činitelů je biocenóza nádrže,
jejíž důležitou součástí je i rybí společenstvo. Jeho vyvážený stav může pozitivně
ovlivňovat kvalitu vody zhruba z 10 – 15 %. Tento teoretický předpoklad se stal
oficiálním důvodem pro uplatnění zákazu sportovního rybolovu na těchto nádržích,
spojeného s jejich vynětím z rybářských revírů a se zavedením tzv. účelového
rybářského hospodaření. Od roku 1977 se tak rybářské hospodaření na
vodárenských nádržích řídí společnou instrukcí tehdejšího MVLH (ministerstvo
vodního a lesního hospodářství) ze dne 31. 8. 1977 čj. 43 175/1357/OSS/77 a MZVž
(ministerstvo zemědělství a výživy) ze dne 31. 8. 1977 čj. 554/77 – 34 (Instrukce o
zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským
hospodařením).
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Obr. 104: Vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce, nejvýznamnější zdroj pitné
vody pro Prahu a okolí. Foto P. Spurný.

10.1 Problematika účelových rybích obsádek
I když ryby nemohou být rozhodujícím faktorem ve vztahu ke kvalitě vody,
mohou působit na její zlepšení. Rybí obsádka se také uplatňuje jako významný
indikátor, signalizující zhoršeným zdravotním stavem nebo úhynem i zhoršení
kvality vody v nádrži. Z hlediska koloběhu látek ve vodním prostředí jsou ryby
jedním z konečných článků, umožňujících odčerpávání základních živin, zejména
fosforu, nebo tyto látky blokovat v organizmu. Principiálně jde o proces, kdy
zooplanktonofágní rybí druhy při vytvoření přemnožených populací přednostně
zkonzumují velké filtrátory (především perloočky), kteří jsou schopni potravně
využívat řasy. Tím dojde k narušení rovnovážného stavu mezi fytoplanktonem a
zooplanktonem s následným nadměrným rozvojem fytoplanktonu. Důsledkem je
zhoršení kvality akumulované surové vody z hlediska vodárenské technologie a
organoleptických vlastností produkované pitné vody. Jde vlastně o to, aby velké
druhy zooplanktonu nebyly planktonofágními rybami zdecimovány. Proto je výskyt
těchto rybích druhů nežádoucí ve vysoké početnosti. Nejefektivnější cesta k jejich
omezení spočívá ve využití dravých druhů ryb. Z provozního vodárenského hlediska
by bylo ideální, kdyby tyto nádrže byly zcela bez ryb. Tento stav je však nereálný,
s působením rybí obsádky musíme vždy počítat, takže se musíme snažit alespoň o
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ovlivnění jejího složení tak, aby nepřispívala ke zhoršení poměrů ve vodní nádrži.
Vodárenské nádrže však musí být také technicky vybaveny ke stratifikovanému
odběru vody (jinak hrozí vyplavení zooplanktonu z nádrže v důsledku jeho diurnální
vertikální migrace), což splňují pouze nově zbudované nádrže.

10.1.1 Účelové rybí obsádky
Účelovou rybí obsádkou rozumíme obsádku tvořenou druhy, které jsou
maximálně výhodné z hlediska funkce, kterou mají plnit v daném ekosystému.
Produkční význam není u účelové rybí obsádky prioritní. Rybí druhy můžeme
z hlediska jejich působení v ekosystému nádrže rozdělit na druhy vhodné,
nežádoucí a indiferentní. Jako základní kritérium hodnocení bereme jejich potravní
nároky (zooplanktonofág, fytoplanktonofág, bentofág, makrofytofág, piscifág). Je
však třeba také zohlednit, že všechny rybí druhy (i dravé) se v nejmladších věkových
stádiích živí zooplanktonem a teprve následně přecházejí na svoji typickou základní
potravu. Stejně tak ovšem při nedostatku základní potravy přecházejí na potravu
náhradní. Nejméně žádoucí jsou v těchto účelových obsádkách rybí druhy, které se
v údolních nádržích přirozeně rozmnožují a mají sklony vytvářet přemnožené
populace (indiferentní druhy z hlediska výtěrového substrátu – např. ouklej obecná,
plotice obecná, cejn velký, cejnek malý, okoun říční apod.). Optimální je takový rybí
druh, jehož početnost je závislá na vysazování násad a podle potřeby jej lze snadno
regulovat odlovem.
Z vhodných rybích druhů jsou za základní (preferovanou) složku účelových
rybích obsádek považovány dravé druhy ryb. V našich podmínkách je to
jednoznačně štika obecná (optimálně o délce 70 – 80 cm a hmotnosti do 5 kg), dále
candát obecný a bolen dravý. V teplejších nádržích se vhodně uplatňuje také
sumec velký a tolstolobik bílý, který sice nepatří mezi dravé druhy, ale potravně se
specializuje přímo na fytoplankton. V chladnějších nádržích jsou vhodnými druhy
také pstruh obecný a siven americký. Mezi vhodné druhy vodárenských nádrží se
řadí i úhoř říční a mník jednovousý, u nichž ale není reálné dosažení vyššího
početního zastoupení.
Z nežádoucích druhů ryb mají schopnost vytvářet vysoce početné populace
v nádržích zejména plotice obecná, ouklej obecná a cejnek malý. Také cejn velký a
okoun říční patří mezi druhy se sklony k přemnožování a s obtížně regulovatelnou
početností.
Za indiferentní druhy ryb jsou považovány druhy, které z vodárenského
hlediska kvalitu vody významně neovlivňují negativním ani pozitivním směrem.
Z hlediska potravní specializace se jedná o druhy většinou bentofágní, omnivorní
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nebo případně fytofágní, které ale nevytvářejí přemnožené populace. Do této
skupiny řadíme jelce tlouště, perlína ostrobřichého, kapra obecného, lína
obecného, střevli potoční, ježdíka obecného a další. Proti kaprovi a línovi mohou
být v určitých případech výhrady z hygienického hlediska. Oba druhy vyhledávají
potravu převážně v povrchové vrstvě dna a vířením sedimentů způsobují zákal
vody, který může obsahovat choroboplodné zárodky. Tento vliv však připadá
v úvahu pouze u malých nádrží a při vysoké hustotě obsádky uvedených druhů. Ve
velkých údolních nádržích toto riziko nehrozí, protože mělčí partie s bahnitým
dnem se nacházejí převážně v koncových partiích nádrže (v oblasti přítoku, kde
vlivem zpomalení vodního proudu dochází ke zvýšené sedimentaci unášených
částic) a ne v oblasti odběru vody pro vodárenské účely (v blízkosti hráze).
Zásady účelového rybářského hospodaření
Z hlediska druhového složení rybí obsádky vodárenské nádrže by byla
optimální přítomnost pouze druhů preferované skupiny ryb, tedy dravců a
lososovitých ryb. Ze světa jsou ojediněle uváděny příklady monokulturní
(jednodruhové) obsádky vodárenských nádrží, zejména štiky obecné (Kanada, USA,
Rusko). V podmínkách ČR je z tohoto pohledu reálná spíše monokulturní obsádka
lososovitých ryb, které nejsou svojí potravní specializací závislé na jiných rybách. Ta
je však v našich podmínkách velmi obtížně dlouhodobě udržitelná. V našich
vodárenských nádržích je teoretickým cílem dosažení vyvážené rybí obsádky
s optimálním hmotnostním poměrem dravých a nedravých druhů ryb 1 : 3 – 7.
Vodárenské údolní nádrže prakticky nelze z provozních důvodů vypouštět. Proto je
nutné usměrňování jejich rybího osídlení věnovat maximální pozornost nejen
v prvních letech po napuštění, ale i během celého dalšího provozu. Rybí osídlení
můžeme rozdělit na typ pstruhový a mimopstruhový a u každé nově napuštěné
údolní nádrže je určováno především:
 původní rybí faunou zátopové oblasti
 původní rybí faunou povodí nádrže
 záměrným vysazováním násad
 nekontrolovaným a nelegálním vysazováním ryb
 nelegálním rybolovem (pytláctví)
 regulačními opatřeními
 přírodními podmínkami pro rozmnožování jednotlivých druhů
Mimopstruhové nádrže jsou obvykle situovány v nižších nadmořských
výškách do 300 – 400 m. Setkáváme se zde běžně s druhy, které jsou
z vodárenského hlediska nežádoucí a vytvářejí až přemnožené populace. Kromě
toho celá řada údolních vodárenských nádrží, které by svými vlastnostmi měly

165

odpovídat pstruhovému charakteru, mají v současné době osídlení
mimopstruhového typu (např. Hubenov, Šance). Základní složkou účelových rybích
obsádek nádrží tohoto typu je štika obecná. Její početnost je zde limitována
členitostí pobřežní zóny (stanovištní druh). Pokud nedochází k výraznému kolísání
vodní hladiny, štika se zde úspěšně přirozeně rozmnožuje. Početní stavy jsou
doplňovány vysazováním násad (převážně v kategorii tzv. rychlená štika o délce 3 –
4 cm). Dalším velmi důležitým druhem je bolen dravý, jehož využití ve
vodárenských nádržích není dosud plně doceněno. Tento druh velmi dobře
omezuje početnost oukleje a plotice, navíc je obtížně ulovitelný na udici (ve
vodárenských nádržích je častým jevem nelegální rybolov). Vysazováním je
podporován také výskyt candáta obecného (v kategorii tzv. tohoročka o délce 8 –
12 cm), který se však v nádržích většinou úspěšně přirozeně rozmnožuje. Výskyt
nežádoucích rybích druhů je třeba omezovat také regulačními odlovy s využitím
technických prostředků jako je elektrolov, použití různých sítí a likvidace
nakladených jiker na instalovaná umělá trdliště.
Ve pstruhových nádržích (ve vyšších nadmořských výškách s chladnou
vodou) je jako základní druh účelové rybí obsádky preferován pstruh obecný (v
hustotě obsádky 100 – 200 ks jedinců o délce nad 25 cm na 1 ha). Doplňkově může
být využit i pstruh duhový, ale s výrazně nižší početností (maximálně 50 ks na 1 ha),
aby nedošlo k výraznému ovlivnění početnosti filtrujícího zooplanktonu (potrava
pstruha duhového je v nádržích tvořena až 70 % zooplanktonem). Siven americký se
využívá spíše okrajově v nádržích s kyselou vodou (snáší pokles pH až na 4,1).
Postupem doby však u tohoto typu nádrží dochází k zavlečení nežádoucích rybích
druhů jako štika a okoun (nelegální vysazení nebo přenos rybích jiker na těle
vodních ptáků), vedle nichž obsádka lososovitých druhů dlouhodobě neobstojí.
Obvykle po 4 – 6 letech po napuštění nádrže je nutné přejít na mimopstruhový
režim hospodaření.
Vodárenské nádrže jsou ve správě podniků Povodí, které také zajišťují
účelové rybářské hospodaření na nich. Prvotní zarybnění vodárenské nádrže je
součástí investorského zabezpečení stavby (zahrnuto do celkových nákladů stavby).
Správce také zajišťuje návrh plánu účelového rybářského hospodaření, a to ve
spolupráci s příslušnými odbornými institucemi a za souhlasu příslušného
ministerstva a orgánu hygienické služby. Řízení obsádky se provádí regulačními
odlovy a vhodným zarybňováním podle plánu hospodaření pro příslušnou nádrž
v návaznosti na prvotní zarybnění u nových nádrží a u ostatních nádrží v návaznosti
na dosažený stav zarybnění. Výkon rybářského práva ve smyslu zákona o rybářství
(99/2004 Sb.) se ve vodárenských nádržích neprovádí. Navíc celá vodárenská nádrž
včetně vymezeného pobřežního pásu leží v tzv. ochranném pásmu I. stupně
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vodního zdroje, do něhož je zakázán vstup nepovolaným osobám (a tím
znemožněno i provozování jakékoliv formy rekreace).

10.1.2 Kritické
zhodnocení
hospodaření

účelového

rybářského

Z hlediska přetrvávajících negativních plošných vlivů na kvalitu surové pitné
vody nemůže sebelépe formovaná účelová rybí obsádka zachránit to, co způsobují
antropogenní faktory v povodí nádrže (přísun živin z aplikace umělých hnojiv na
zemědělské plochy, komunální čistírny odpadních vod bez terciárního stupně
čištění apod.). Ani teoretický předpoklad zlepšení stavu čistoty vody optimálně
formovanými účelovými rybími obsádkami v rozsahu 10 – 15 % se na žádné z našich
vodárenských nádrží na základě jejich dlouholetých výzkumů nepotvrdil. Vyčlenění
těchto nádrží z rybářských revírů výrazně prohloubilo problém pytlačení, kterým
jsou zde nejvíce ohroženy právě dravé druhy ryb (relativně snadná ulovitelnost a
ceněná kvalita masa). Početní stav dravců je tak ve vodárenských nádržích často
nižší než v rybářských revírech s výkonem rybářského práva, kde je regulérní
sportovní rybolov navíc pod pravidelným dohledem rybářských stráží. Nelegální
rybolov ve vodárenských nádržích také výrazně zvyšuje riziko vysazení (zavlečení)
nežádoucích druhů ryb, které jsou používány jako nástražní rybky právě k lovu
dravců. Z tohoto pohledu by bylo navrácení vodárenských nádrží mezi rybářské
revíry, byť s určitou regulací rybolovu (omezený počet lovících rybářů v průběhu
dne, zákaz nebo omezený lov dravých druhů, zákaz vnadění) jednoznačným
přínosem. Například v sousedním Německu není na vodárenských nádržích takto
omezující režim vůbec aplikován. Na nádržích je povolen sportovní rybolov (včetně
dravých druhů ryb) a nádrže jsou běžně využívány i k rekreaci, včetně koupání.
Jediné omezení spočívá v zákazu používání lodních spalovacích motorů.
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11 ICHTYOLOGICKÉ DŮSLEDKY
POVRCHOVÝCH
VOD
A
OHROŽENÉ RYBÍ DRUHY

ZNEČIŠŤOVÁNÍ
EKOLOGICKY
Petr Spurný

11.1 Hydrologická
a
ekologická
povrchových vod ČR

charakteristika

Vodní zdroje České republiky jsou omezené a vytvářené výhradně
atmosférickými srážkami. Žádná větší řeka na naše území vodu nepřivádí a navíc se
u nás prakticky nevyskytují přirozená jezera, celkově je pociťován nedostatek
povrchové vody. V dlouholetém průměru dosahuje roční úhrn srážek 54,653
miliard m3 a roční objem vodního bohatství 16,7 miliard m3, s meziročním kolísáním
v rozsahu 8 – 19 miliard m3. Využitelné vodní zdroje představují 30 – 50 % vodního
bohatství. Roční množství disponibilní vody na obyvatele činí pouze 1.621 m 3,
například v sousedním Rakousku to je 9.000 m3 a v Bulharsku dokonce 11.000 m3.
Povrchové vody ČR jsou tvořeny poměrně hustou sítí potoků a menších
řek, které odvádějí vodu z našeho území (pramenná oblast Evropy) v množství asi
900 m3.s-1. Hydrografická síť České republiky dosahuje délky 78.864 km
(vodohospodářsky významné toky 15.300 km, drobné vodní toky 60.700 km).
Povrchové vody jsou z našeho území odváděny do úmoří tří moří:
 Severní moře (povodí řeky Labe) – 63,4 % plochy státu (49.965
km2)
 Baltské moře (povodí řeky Odry) – 9,2 % plochy státu (7.242 km2)
 Černé moře (povodí řeky Moravy) – 27,4 % plochy státu (21.659
km2)
Naše největší vodní toky jsou řeky Labe a Vltava. Řeka Labe dosahuje délky
357 km (plocha povodí 49.965 km2) a průměrný roční průtok na státní hranici
s Německem (Hřensko) činí 300 m3.s-1, řeka Vltava potom délky 433 km (plocha
povodí 28.100 km2) a průměrný roční průtok na soutoku s Labem (u Mělníka) je 150
m3.s-1. Většina našich řek však vykazuje podstatně nižší vodnatost. Například řeka
Svratka má v ústí do řeky Dyje (v oblasti Věstonické údolní nádrže) průměrný roční
průtok 27,1 m3.s-1 a řeka Svitava na území města Brna dokonce jen 5,0 m3.s-1.
Naproti tomu velká evropská řeka Dunaj dosahuje ve slovenském Komárně
průměrného ročního průtoku 2.300 m3.s-1, v ústí do Černého moře již 6.500 m3.s-1.
Řeka Amazonka, největší veletok naší planety s plochou povodí 6.915.000 km2, je
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dlouhá 7.062 km a průměrný roční průtok v ústí do Atlantského oceánu činí
219.000 m3.s-1 (s ročním maximem 300.000 m3.s-1).
Režim povrchového odtoku je na našem území ovlivňován četnými
přehradními nádržemi na tocích, které byly zpočátku budovány pouze k retenčnímu
účelu, později také k využití vodní energie (vodní elektrárny). K zadržení vody
v krajině, využití její vodní síly (hamry, vodní mlýny) a samozřejmě k chovu ryb byly
u nás již od raného středověku budovány rybníky, jejichž celková plocha dosáhla
v 16. století 180.000 ha. Dnes je na našem území evidováno 24.000 rybníků a
malých vodních nádrží o ploše 52.000 ha a retenčním objemu 625 mil. m 3. U
vodohospodářsky významných toků je 5.200 km délky jejich koryt technicky
upraveno (34%), u drobných vodních toků potom dalších 15.900 km (26%). Pouze
10% významnějších vodních toků má zachovaný přirozený průtokový režim (provoz
vodních elektráren, odběry technologické vody, vypouštění odpadních vod).

Obr. 105: Napřímený úsek řeky Dyje u Hevlína. Foto P. Spurný.

Naše území se v novodobé historii dlouhodobě potýká s vážně narušeným
přirozeným vodním režimem krajiny (převážně dědictví necitlivých zásahů z let
1949 – 1989). Na narušení vodního režimu se nejvíce podílelo rozsáhlé poškození
lesů, nevhodné velkoplošné zemědělské hospodaření a neuváženě prováděné
meliorace zemědělských ploch. To vše má za následek značnou změnu odtokových
poměrů a rozsáhlou vodní erozi. V uvedeném období bylo v České republice
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odstraněno 240.000 ha mezí a 20 % luk, více než 4.000 km liniové zeleně a 3.600 ha
rozptýlené zeleně. Byla vysušena většina mokřadů, napřímena a technicky
upravena významná část toků, odvodnění postihlo 12% celkové rozlohy státu. Tyto
velkoplošné zásahy do krajiny následně způsobují extrémní kolísání hydrologických
poměrů, které je v posledních letech ještě umocňováno extrémními klimatickými
jevy v podobě přívalových dešťů a období náhlého sucha (bleskové povodně,
vysychání koryt menších toků). Přestože se podíl luk a pastvin v současné době
zvyšuje asi o 0,5 % výměry zemědělského půdního fondu ročně, je více než polovina
plochy orné půdy ohrožena vodní erozí.
Rozkolísání průtokové charakteristiky toků v podobě rychlého střídání
kalamitních průtoků provázených silnými zákaly vody (povodňové vlny) a extrémně
nízkými průtoky (období náhlého sucha) přináší řadu přímých i nepřímých vlivů na
prosperitu rybích společenstev. Při extrémně nízkých průtocích dochází ke
zvyšování koncentrace znečišťujících látek v toku, což společně se zvýšením
teploty vody vede ke kyslíkovým deficitům, provázeným úhynem ryb v důsledku
dušení. Některé menší potoky (často využívané k odchovu násad pstruha
obecného) v posledních letech dokonce vysychají. V této souvislosti je třeba
zdůraznit, že výška vodního sloupce a rychlost proudu vodního toku jsou základní
faktory ovlivňující diverzitu vodního prostředí. Na tyto vlivy jsou nejvíce vnímavé
lososovité ryby, takže při delším přetrvávání těchto negativních faktorů dochází i
k výraznému zkrácení délky pstruhového rybího pásma. Při nízkých průtocích
klesá druhová diverzita nejen rybího společenstva, ale také abundance a biomasa
společenstva zoobentosu (významná potravní složka ryb) a v důsledku toho se
výrazně snižuje tzv. odchovná kapacita toku. Na řekách, které mají na svých
horních tocích vybudovány údolní nádrže, je problém nízkých průtoků zmírňován
vyššími (tzv. sanačnímí) průtoky v obdobích sucha z jejich zásobního objemu vody.
Na druhé straně však příčné vodní stavby (stupně) v podobě přehradních hrází
nebo jezů narušují tzv. biologickou kontinuitu říčního toku s dalšími negativními
důsledky na některé druhové populace ryb. Jedná se o druhy, které podnikají
protiproudné (nebo i poproudné) třecí migrace (vedle lososa obecného také např.
pstruh obecný, lipan podhorní, hlavatka obecná, ostroretka stěhovavá nebo úhoř
říční). Těmto druhům je potom znemožněno dosáhnout po generace používaných
trdlišť (lokalit výtěru) s negativními důsledky na úspěšnost přirozeného
rozmnožování. U tažných říčních druhů tyto pro ně nepřekonatelné překážky také
způsobují fragmentaci (prostorovou izolaci) částí populace, což vede po delší době
k zúžení jejich genetické diverzity. V posledních 20 letech je i u nás patrná snaha o
obnovení migrační prostupnosti takto fragmentovaných říčních toků, která je
významně finančně podporována projekty Evropské unie (dlouhodobá priorita EU).
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Intenzivní vodní zákaly v období přívalových průtoků mohou ohrožovat
úhynem dušením v důsledku zanesení žaberního aparátu nerozpuštěnými látkami
citlivější rybí druhy a zejména jejich juvenilní věkové kategorie (na tento stav je
mimořádně citlivý například plůdek pstruha obecného a lipana podhorního).
Následně sedimentující nerozpuštěné látky potom způsobují kolmataci koryt toků,
která má celou řadu biologických důsledků. Uložené sedimenty přímo limitují
možnosti přirozeného rozmnožování řady rybích druhů. Způsobují takové
znehodnocení výtěrového substrátu zejména pro litofilní, psamofilní a fytofilní rybí
druhy, že k jejich přirozenému výtěru většinou vůbec nedojde. Pokud by výjimečně
výtěr na těchto lokalitách proběhl, nakladené jikry rychle uhynou v důsledku
udušení nebo zaplísnění. Zanášením říčního koryta také mizejí úkryty pro
teritoriální (stanovištní) rybí druhy, které potom takto postižené úseky opouštějí.
Minimálně zde však dojde k výraznému snížení jejich početnosti (typickým
teritoriálním druhem vyhledávajícím úkryty je např. pstruh obecný). Kolmatace
vodního koryta způsobuje celkové snížení členitosti prostředí, které je spojeno
také s poklesem výskytu přirozené potravy ryb (společenstva zoobentosu) a tím s
dalším snížením odchovné kapacity postiženého úseku.

Obr. 106: Minimální letní průtok řeky Bečvy v oblasti Grymova. Foto P. Spurný.
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Obr. 107: Hráz údolní nádrže je pro táhnoucí ryby nepřekonatelnou překážkou
(Slezská Harta na Moravici). Foto P. Spurný.

Obr. 108: Rybí přechod uprostřed jezového tělesa (řeka Vydra – Čeňkova pila).
Foto P. Spurný.
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Obr. 109: Kaskádový rybí přechod jezového tělesa (Teplá Vltava v Národním parku
Šumava). Foto P. Spurný.

11.2 Vývoj znečištění povrchových vod ČR
Do roku 1989 byly naše povrchové i podzemní vody zatěžovány tak silným
znečištěním, že dlouhé úseky některých řek (např. celý dolní tok Labe) byly
prohlášeny za tzv. mrtvé toky bez vyšších forem života. Tehdejší Československo
patřilo společně s Polskem a bývalým Východním Německem k největším
znečišťovatelům životního prostředí Evropy. V posledních 25 letech se podařilo
snížit úroveň znečištění našich povrchových vod zhruba o 50 %, nadále však
přetrvává řada starých ekologických zátěží, některé typy znečištění znovu narůstají
(zejména havárie zemědělského původu) a ve vodách se objevují nové skupiny
rizikových cizorodých látek. Vodní prostředí se bohužel stává konečným příjemcem
různorodých odpadních vod komunálního, průmyslového a zemědělského
původu. Dřívější dlouholetá plošná aplikace vysokých dávek umělých hnojiv
v našem zemědělství a široké používání herbicidů, fungicidů a insekticidů
v zemědělství a v lesnictví dosud představuje z hlediska vodního prostředí výraznou
a dlouhodobou ekologickou zátěž. Nejnebezpečnější jsou z tohoto pohledu
polutanty vykazující vysokou chemickou stabilitu, které se postupně kumulují
v potravním řetězci. Nezanedbatelný zdroj cizorodých látek v povrchových vodách
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představují také veškeré exhalace, které se do nich dostávají jak přímým spadem,
tak splachy s dešťovými srážkami.
V období do roku 1989 se český průmysl podílel na znečištění vodních toků
každoročním vypouštěním 700 mil. m3 odpadních vod (z toho chemický průmysl
300 mil. m3 a průmysl papíru a celulózy 110 mil. m3). Tyto odpadní vody byly jen
částečně čištěny v čistírnách odpadních vod (ČOV). Roční znečištění českých toků
průmyslem dosahovalo 55.000 t nerozpuštěných látek, organické znečištění 50.000
t BSK5 s vysokým obsahem toxických látek. Další závažný problém v čistotě vod
představovaly ropné havárie, kterých bylo evidováno přes 500 ročně.
Komunální (splaškové) odpadní vody řady velkých měst nebyly
v uvedeném období čištěny vůbec, nebo jen částečně. Městské ČOV chyběly
například v Pardubicích, Hradci Králové, Kolíně nebo v Ústí nad Labem. Přetížené
ČOV byly provozovány v Praze, Brně, Plzni, Ostravě a v Českých Budějovicích.
V současné době probíhá intenzivní výstavba nových čistíren odpadních vod a
rekonstrukce stávajících s meziročním nárůstem čistírenské kapacity o 2,5 %. Podíl
čištěných odpadních vod odváděných kanalizacemi dnes přesahuje 90 %. Přesto
řada problémů přetrvává a vznikají nové, protože jen málo komunálních ČOV má
zavedený terciární stupeň čištění (odstraňování rozpuštěných látek). Tyto ČOV se
dnes paradoxně stávají hlavním zdrojem eutrofizace povrchových vod. Přitom je
celé území České republiky v rámci Evropské unie vyhlášeno za citlivou oblast
s povinností terciárního stupně čištění ve všech obcích nad 2.000 ekvivalentních
obyvatel a s povinností dosažení tohoto cíle do konce roku 2010 (směrnice Rady
91/271/EHS). V posledních letech navíc prochází přes komunální ČOV do
povrchových vod řada dalších látek v podobě zbytků používaných léčiv (včetně
antibiotik a hormonální antikoncepce), přípravků osobní péče (Personal Care
Products – PCP), což jsou vesměs hygienické a kosmetické výrobky často obsahující
antimikrobiální látky, a také rezidua drog. Většina těchto látek prochází
komunálními ČOV beze změny, nebo dokonce degradují na ještě toxičtější
deriváty.
Před rokem 1989 se na velkoplošném znečištění naší krajiny nejvíce
podílela zemědělská výroba nadměrnou aplikací hnojiv, chemickými prostředky na
ochranu rostlin a dalšími rozptýlenými zdroji. Prudkou intenzifikací zemědělství
zejména v 70. a 80. letech minulého století dosáhly dávky průmyslových hnojiv
v některých oblastech až 600 kg.ha-1 (NPK), tj. 255 kg čistých živin. Ve srovnání
s rokem 1937 se spotřeba průmyslových hnojiv v ČR zvýšila dvacetkrát, dusíkatých
hnojiv dokonce třicetkrát. Přímým důsledkem bylo obrovské zvýšení koncentrace
dusičnanů v podzemních i v povrchových vodách. Plných 20 % z takto do půdy
aplikovaného dusíku nebylo rostlinami využito a kontaminovalo povrchové a
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zejména podzemní vody. Vyplavování dusíkatých látek z půdy (dusičnany,
dusitany, amoniak) aktuálně představuje několik desítek kilogramů dusíku ročně
na 1 ha zemědělské půdy. Obsah rozpuštěných látek v povrchových vodách se
oproti roku 2000 (100 %) zvýšil do roku 2004 zhruba na 135 % a na této úrovni se
s menšími meziročními výkyvy udržuje do současnosti (125 % v roce 2007).
Zemědělství je dnes po komunálních odpadních vodách druhou hlavní příčinou
silné eutrofizace povrchových vod (hnojení, pastva hospodářských zvířat v blízkosti
vodních toků). Nežádoucí příměsi v dříve používaných hnojivech (fosfáty z Afriky
s obsahem kadmia) a dlouhodobé používání nevhodných pesticidů (např. fungicidy
s obsahem rtuti k moření osiva) jsou navíc příčinou závažné kontaminace životního
prostředí (včetně vodního) některými těžkými kovy a zbytky dalších toxických
polutantů.

11.3 Cizorodé látky ve vodním prostředí a jejich vliv na
ekosystémy povrchových vod
Ryby jako nejvýše postavené organizmy vodního prostředí mohou
obsahovat významná množství reziduí ze znečištění vody nejrůznější povahy,
včetně látek z přímého spadu z ovzduší nebo splavení s dešťovými srážkami.
Nejnebezpečnější jsou z tohoto pohledu polutanty vykazující vysokou chemickou
stabilitu, které se postupně kumulují v potravním řetězci a jejichž zvýšený obsah
v rybích tkáních potom představuje také zvýšené hygienické riziko pro cílového
konzumenta (vrcholový predátor, člověk). Tyto látky však rovněž negativně působí
přímo na rybí organizmus, celkově snižují jeho prosperitu a mohou výrazně
negativně ovlivňovat i životně důležité fyziologické funkce ryb.
Mezi nejdůležitější kontaminující látky ve vodním prostředí patří organické
sloučeniny chlóru (např. DDT a jeho deriváty), polychlorované bifenyly (PCB),
karcinogenní polycyklické uhlovodíky a těžké kovy, zvláště rtuť. K této skupině
v posledních letech ještě přistupuje řada dalších látek v podobě zbytků
používaných léčiv a přípravků osobní péče (PCP), což jsou vesměs hygienické a
kosmetické výrobky často obsahující antimikrobiální látky. PCB byly široce
využívány v průmyslu především jako elektrické izolanty (součásti
transformátorových olejů), ale také jako změkčovadla a součásti nátěrových hmot.
Svojí strukturou jsou blízké DDT, ale vykazují ještě větší rozpustnost v tucích a delší
remanenci v prostředí. Další nebezpečné látky představují ve vodách fenoly, hlavně
chlórfenoly. Ty pocházejí zejména z degradace fenoxyalkanových herbicidů a také
se kumulují ve vodních organizmech, což je již při slabých koncentracích provázeno
nepříjemnou mazutovou příchutí jejich tkání. Z cyklických uhlovodíků je
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nejnebezpečnější kontaminace pyrobenzenem, protože má nejsilnější karcinogenní
účinky. Jeho deriváty pocházejí z přeměny fosilních paliv (uhlí, ropa) a byly zjištěny
v rybách amerických velkých jezer a vodních toků Ruska. Uvedené znečišťující látky
mohou působit v oblastech i značně vzdálených od průmyslových zdrojů, kde
mohou výrazně ovlivňovat biologii vodních organizmů (reprodukci, rezistenci vůči
chorobám apod.) a tím i rybářskou produkci v prostředí. U vodních organizmů navíc
často dochází k současné kumulaci řady kontaminantů, což vyvolává další problém
interakce různých reziduí, z které může vyplývat synergie jejich působení (např.
PCB a methylrtuti na reprodukci ryb, nebo karcinogenní aktivita různých
chemických sloučenin). Ropné látky navíc způsobují takové pachové a chuťové
znehodnocení rybí svaloviny, že vylučují její potravinářské využití.
Z těžkých kovů představuje v současné době hlavní problém ve vodním
prostředí kontaminace rtutí, i když určité problémy mohou působit i další kovy
jako Cd, Cr, As, Cu, Zn a Ni. Rtuť se ve vodním prostředí objevuje z velmi
různorodých zdrojů, a to jak z přírodních (uvolňování z geologického podkladu), tak
z jejího používání v průmyslu a zemědělství. Rtuť je průmyslově využívána jako
katalyzátor v syntetické chemii, rtuťové elektrody se používají v chemickém
průmyslu (elektrolytická výroba chlóru), organortuťové fungicidy se používají při
zpracování celulózy apod. V našem zemědělství se potom jednalo o dlouholeté
plošné používání rtuťových pesticidů k moření osiv. Nejdůležitějším
transformačním procesem rtuti ve vodních ekosystémech je neenzymatická
metylace rtuťnatých iontů methylkobalaminovými sloučeninami v přítomnosti
mikroorganizmů vyskytujících se v sedimentech. Z organokovových sloučenin rtuti
se v biologických materiálech nejčastěji setkáváme s halogenidy methylrtuti
(MeHg), které mají výraznou tendenci bioakumulace v potravních řetězcích vodních
ekosystémů. V analyzované svalovině ryb z moravských řek Jihlavy, Bečvy, Loučky a
Dyje tvořil obsah MeHg 83,6 % – 92,0 % celkové Hg. Methylrtuť přitom představuje
nejškodlivější formu rtuti s dlouhodobými účinky na rybí organizmus.

11.3.1 Působení cizorodých látek na fyziologické funkce
rybího organizmu
Organické sloučeniny chlóru (zejména PCB) vykazují dlouhodobé účinky na
rybí organizmus. Dochází ke zvyšování hladiny jaterních enzymů a narušování
funkce pohlavních hormonů, které se projevuje inhibičními vlivy na reprodukci.
Tyto látky jsou pro ryby rovněž potenciálně karcinogenní (také u ryb se zvyšuje
frekvence výskytu rakovinných nádorů). V rybích orgánech je u těchto látek
zaznamenávána nejvyšší kumulace v játrech, pohlavních orgánech a v žaberní
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tkáni (zejména v tkáních bohatých na lipidy – játra, jikry). Jejich kumulace ve
svalové tkáni kolísá v závislosti na druhu, ale je celkově nižší.
Těžké kovy u ryb působí destruktivně na tkáň žaberního aparátu, čímž
následně vyvolávají hypoxii. Ovlivňují také iontovou výměnu a osmoregulaci u ryb.
Velký povrch a vysoká permeabilita činí z rybích žaber spolu s trávicím traktem
hlavní místo vstupu a toxického působení polutantů. Difúzní kapacita žaber je
snižována především znečištěním vody zinkem a niklem. Dlouhodobé účinky na rybí
organizmus vykazuje rtuť. Tyto účinky se projevují nervovou toxicitou, inhibicí
reprodukce a také antimitotickými a mutagenními účinky. U ryb vystavených
působení rtuti a mědi je také zjišťováno snížení úrovně metabolizmu. Expozice ryb
zinku, mědi, kadmia a rtuti může vyvolat syntézu metalothioneinů v játrech a
žaberní tkáni. Kadmium a rtuť také stimulují peroxidaci rybích lipidů. Těžké kovy a
další polutanty (PCB) navíc negativně ovlivňují pohlavní cyklus ryb. Objevují se
nepravidelnosti ve výtěru ryb, redukovaný výtěr nebo dokonce jeho absence. Po
oplození jiker často dochází k jejich zhoršenému (nepravidelnému) bobtnání, jikry
vykazují zvýšenou křehkost a dochází k poškození jejich obalů (praskání). Často se
objevuje zvýšená mortalita embryí před kulením, změněná doba inkubace,
embryonální a larvální malformace, neschopnost plavání, poruchy dýchání,
rovnováhy a další. Některé těžké kovy také mohou způsobovat růstové deformace
páteře. Vystavení ryb účinkům mědi, pentachlórfenolu a minerálním olejům může
podstatně snižovat rybí apetit a příjem potravy, což následně negativně ovlivňuje
jejich růst. Těžké kovy a pesticidy ve vodním prostředí také narušují čichové
schopnosti ryb, které mají pro ryby nepostradatelný význam. V posledních letech
se navíc zjišťuje, že řada z uvedených polutantů působí na ryby i ve velmi nízkých
koncentracích xenoestrogenně. Jedná se zejména o těžké kovy a zbytkové
specifické látky, které procházejí čistírnami komunálních odpadních vod (zbytky
léčiv, humánních hormonálních antikoncepčních přípravků, některých PCP apod.).
V takto postižených úsecích řek potom u řady rybích druhů dochází ve zvýšené
míře ke zvratu pohlaví.
Cizorodé látky ve vodním prostředí ve svém komplexu u ryb také vyvolávají
chronický fyziologický stres, který po delším působení vede ke zhoršení imunity,
vyšší vnímavosti k chorobám, snižování růstu a v konečném důsledku ke zvýšené
mortalitě (snižování věkové hranice dožití). U citlivějších rybích druhů to
v konečném důsledku znamená ohrožení jejich výskytu s možností vyhynutí.
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11.3.2 Kumulace cizorodých látek v rybách
Sledování distribuce polutantů v potravním řetězci vodních organizmů
umožňuje kvalifikovaný odhad míry poškození vodního prostředí antropogenními
vlivy, v němž zejména ryby a rybí populace představují z ekologického hlediska
nezastupitelné bioindikátory.
Protože hospodářsky významné rybí druhy (jak mořské, tak sladkovodní)
představují nezastupitelnou složku lidské výživy, je neméně důležité monitorovat
obsah cizorodých látek v jedlých podílech ryb (zejména ve svalové tkáni) z hlediska
stanovených hygienických limitů. Tyto kumulativní polutanty se ve zvýšené
koncentraci objevují především u dravých druhů ryb a u pomalu rostoucích rybích
druhů, které se současně dožívají vyššího věku. Vyšší hodnoty těchto látek obecně
vykazují volně žijící (lovené) ryby, než ryby v chovech. Zvýšené koncentrace
polutantů se také častěji objevují u mořských druhů ryb, zejména u druhů
z uzavřených moří (Středozemní moře, Baltské moře), která jsou v důsledku
omezené výměny vody více znečištěna než oceány. Typickým příkladem jsou lovené
druhy tresek v Baltském moři, které jsou navíc dravými druhy a druhy pomalu
rostoucími (dožívají se 15 – 20 let), protože žijí v chladných vodách. Ryby chované
v produkčních chovech představují z hlediska této kontaminace minimální riziko,
protože jejich chov do konzumní hmotnosti je časově natolik krátký, že ani ve
znečištěných vodách nedosáhnou koncentrace reziduí v rybím mase nepovolených
hodnot. To v plné míře platí i pro náš tradiční rybniční chov kapra, jehož tržní
hmotnost je realizována v průběhu 3 – 4 let chovu.
U našich volně žijících rybích druhů se zvýšené hodnoty reziduí polutantů
(zejména rtuti) objevují u dravých druhů (štika obecná, candát obecný, okoun říční,
sumec velký a také mník jednovousý a úhoř říční). Dále u pomalu rostoucích a
dlouhověkých bentofágních druhů (parma obecná), všežravých druhů (jelec tloušť)
a také u ostroretky stěhovavé, která se potravně specializuje na vodní řasy a
rozsivky. Konzumace těchto volně žijících rybích druhů by mohla představovat
potenciálně zvýšené zdravotní riziko u sportovních rybářů, kterých je v České
republice asi 330.000 a kteří ročně v našich povrchových vodách uloví a ve svých
rodinách zkonzumují 4.000 – 5.000 tun ryb. Podle posledních průzkumů se však
ukazuje, že sportovní rybáři nejsou výrazně většími konzumenty ryb než ostatní
skupiny obyvatelstva, dokonce významná část sportovních rybářů ryby
nekonzumuje vůbec.
Povrchové vody jsou také vystavovány rizikům havarijního znečištění, které
může způsobit hromadné úhyny ryb, anebo v lepším případě v některých lokalitách
nebo celých oblastech konzum volně žijících rybích druhů krátkodobě nebo i
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dlouhodobě vylučovat. Například ve Švédsku byl v roce 1972 zakázán rybolov asi
v 80 jezerech, která byla postižena vážnou kontaminací rtutí, pocházející
z organortuťových fungicidů používaných při zpracování celulózy. U populací
indiánů, žijících při pobřeží některých kanadských jezer, byla začátkem 80. let
minulého století zjišťována výrazná intoxikace rtutí. Místní indiáni, pro něž rybolov
představuje hlavní zdroj obživy, vykazovali silné neurosenzorické poruchy,
projevující se omezením zorného pole a parestézií. Tito indiáni se živili rybami
s obsahem rtuti ve svalové tkáni 5 – 7 mg.kg-1 a koncentrace rtuti v jejich vlasech
dosahovala 100 mg.kg-1. Přitom v Kanadě je stanovena přípustná denní dávka rtuti
pro člověka o hmotnosti 70 kg na 0,03 mg.den-1 (u rtuti ve formě MeHg jen 0,02
mg.den-1). V bývalém Československu došlo v roce 1989 k havarijnímu úniku PCB
z obalovny štěrku v Rožmitále pod Třemšínem do řeky Skalice, jehož důsledkem byl
několikaletý zákaz rybolovu v údolní nádrži Orlík na Vltavě. Problematika
kontaminace rybího masa cizorodými látkami u nás však není z potravinářského
hlediska při dlouhodobě nízké spotřebě ryb a rybích výrobků (4,9 kg na obyvatele
v roce 2012, z toho 1,5 kg sladkovodních ryb) příliš aktuální. Dietetické a zdravotně
příznivé vlastnosti rybího masa jednoznačně převažují nad rizikem zvýšeného
obsahu cizorodých látek. Zvýšené riziko může představovat pravidelný konzum
většího množství některých mořských ryb a rybích výrobků a také pravidelný
konzum sladkovodních ryb, lovených ve znečištěných vodách, nebo ve vodách se
silnou starou ekologickou zátěží.
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12 ZVLÁŠTĚ OHROŽENÉ DRUHY VODNÍCH ŽIVOČICHŮ
DLE VYHLÁŠKY MŽP č. 395/1992 Sb.
Petr Spurný
Všechny, v předchozí kapitole uvedené antropogenní faktory, negativně
působící na rybí populace a společenstva mohou v důsledku havarijních úhynů ryb,
zkracování dosahovaného věku, zvýšeného výskytu chorob a zhoršení nebo
znemožnění procesu reprodukce způsobit výrazné snížení početnosti populací
citlivějších rybích druhů, které může vést až k jejich úplnému vymizení. Vlivem
dlouhodobého silného znečišťování našich povrchových vod a vybudováním
velkého množství migračních bariér na tocích došlo na našem území k vymizení
pěti tažných druhů jeseterů, lososa obecného (ten se v posledních 15 letech začíná
vracet alespoň do dolního toku Labe na základě realizace společného záchranného
projektu s Německem), mořské formy pstruha obecného nebo placky pomořanské
a síha severního ostrorypého. Další rybí druhy potom v našich vodách přežily do
současnosti pouze díky včasnému zavedení jejich umělého výtěru, odchovu plůdku
a jejich vysazování do toků (parma obecná, ostroretka stěhovavá, mník jednovousý,
hlavatka obecná a další).
Citovaná vyhláška ministerstva životního prostředí je prováděcím
předpisem k zákonu o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). Přílohou této
vyhlášky jsou kompletní seznamy chráněných druhů živočichů a rostlin v České
republice. Podle stupně ohrožení a případných sankcí za nedovolené zacházení
jsou zde uvedené chráněné druhy rozděleny do tří kategorií: kriticky ohrožené,
silně ohrožené a ohrožené. V následujícím přehledu jsou uvedeny vybrané druhy
chráněných vodních živočichů:
Druhy kriticky ohrožené
 mlži – perlorodka říční (Margaritana margaritifera), velevrub
malířský (Unio pictorum)
 korýši – rak kamenáč (Astacus torrentium), rak říční (Astacus
fluviatilis)
 mihulovci – mihule potoční (Lampetra planeri), mihule ukrajinská
(Eudontomyzon mariae)
 ryby – drsek menší (Zingel streber), drsek větší (Zingel zingel),
hrouzek Kesslerův (Gobio Kessleri), sekavčík horský (Sabanejewia
aurata)
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Druhy silně ohrožené
 brouci – potápník široký (Dytiscus latissimus)
 mlži – škeble rybničná (Anodonta cygnea)
 ryby – ostrucha křivočará (Pelecus cultratus), ouklejka pruhovaná
(Alburnoides bipunctatus), sekavec písečný (Cobitis taenia)
Druhy ohrožené
 korýši – rak bahenní (Astacus leptodyctylus)
 ryby – jelec jesen (Leuciscus idus), kapr obecný – sazan (Cyprinus
carpio), mník jednovousý (Lota lota), piskoř pruhovaný (Misgurnus
fossilis), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka obecná (Cottus
gobio), vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus)
Uvedený výčet chráněných vodních živočichů z hlediska reálné potřeby
jejich ochrany nebo uvedeného stupně ohrožení však u řady z nich evidentně
neodpovídá současnému stavu početnosti jejich populací. Početnost druhu je vždy
časově dynamická a závislá na podmínkách prostředí, které se za období platnosti
vyhlášky (23 let) v případě povrchových vod výrazně zlepšily. V důsledku tohoto
zlepšení se u řady rybích druhů stupeň ohrožení snížil, anebo jejich ohrožení zcela
pominulo. Ministerstvo životního prostředí během posledních deseti let několikrát
deklarovalo nutnost novelizace předmětné vyhlášky, ale do dnešního dne k její
výraznější změně nepřistoupilo. Kromě toho se některé rybí druhy na seznamu
ohrožených vůbec objevit neměly, což je důsledek absence konzultací
předkladatele vyhlášky s odborníky v oboru rybářství v přípravné fázi. To je
jednoznačně případ divoké formy kapra obecného (neodborně označené jako
sazan), která se na našem území nevyskytuje již řadu století, její výskyt byl recentně
potvrzen pouze v deltě řeky Dunaje na území Rumunska. Druhy mník jednovousý a
jelec jesen mají do praxe zavedené technologie umělého výtěru, odchovu plůdku a
jsou vysazovány do vhodných rybářských revírů jejich uživateli v rámci stanovené
zarybňovací povinnosti. Umělý výtěr mníka byl u nás zaveden již v roce 1984 a
okrasná forma jelce jesena je v Evropě chována již od 16. století. Rak bahenní byl na
naše území zavlečen z Polska a ochrana nepůvodního druhu není odborně
odůvodněná.
Po výrazném zlepšení jakosti našich povrchových vod v průběhu
posledních dvaceti let již rozhodně nepatří mezi kriticky ohrožené druhy rak říční,
jehož početnost se výrazně zvyšuje a který se znovu objevuje na říčních lokalitách,
z nichž v minulosti vymizel. Za kriticky ohrožený druh nelze označit ani hrouzka
Kesslerova, který se u nás vyskytuje pouze v řece Bečvě (levostranný přítok
Moravy), ale na Slovensku je poměrně hojný. Tento hrouzek není na našem území
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ohrožen antropogenní činností, ale řeka Bečva představuje západní hranici jeho
přirozeného areálu rozšíření. Zařazení ostruchy křivočaré a ouklejky pruhované
mezi silně ohrožené druhy rovněž neodpovídá jejich aktuální početnosti a
územnímu rozšíření. Ostrucha křivočará je druhem dunajského povodí, který k nám
vytahuje po zlepšení čistoty vody a migračním zprůchodnění dolního toku Moravy
ze slovenského úseku Dunaje. Po výstavbě rybích přechodů v Břeclavi a u Bulhar se
aktuálně hojně vyskytuje v dolním toku řeky Dyje. Ouklejka pruhovaná je typickým
druhem říčních úseků lipanového a parmového pásma a dnes se vyskytuje
v početných hejnech ve všech tocích na území celé Moravy (potvrzeno četnými
ichtyologickými průzkumy elektrolovem). Podobná situace je dnes i u obou druhů
vranek. Vranka obecná jako druh obývající čisté a chladné úseky pstruhového,
lipanového a horní části parmového pásma zde vykazuje takové početní
zastoupení, že se její ochrana stává zcela zbytečnou. Vranka pruhoploutvá je ještě
náročnější na chladnou a kyslíkatou vodu, takže je rozšířena pouze v horních
částech pstruhových pásem. U nás její přirozený areál rozšíření pokrývá oblast
povodí řeky Odry a levostranných přítoků řeky Moravy. Velice hojná je na území
Slovenska, takže na našem území má obdobně jako hrouzek Kesslerův západní
hranici přirozeného areálu rozšíření. Dále na západ se v ČR již běžně nevyskytuje (s
výjimkou lokalit, kam byla zavlečena s dovozem jiných druhů ryb ze Slovenska,
např. říčka Fryšávka na Žďársku).
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13 CHOV RYB
Jan Mareš

13.1 Struktura produkce ryb
Světová produkce ryb a dalších vodních organizmů se v posledních letech
pohybuje na úrovni převyšující 150 milionů tun. Převážnou většinu této produkce
tvoří ryby ulovené v mořích, brakických i sladkých vodách (úlovky) a ryby
produkované v různých systémech chovu (označených jako akvakultura). Pod
pojmem akvakultura si představujeme produkci ve vodním prostředí. Vedle ryb
zahrnuje i produkci dalších živočišných a rostlinných organizmů. Akvakulturní chov
je realizován ve všech typech vod. Postupně dochází ke zvyšování podílu ryb
produkovaných z akvakulturních systémů, zatímco množství ulovených ryb stagnuje
nebo pozvolně klesá. Dominantní postavení výlovku ryb z moří postupně slábne.
Klesá množství i kusová velikost nejčastěji lovených druhů ryb. V současnosti tvoří
produkce akvakultur přibližně 40 % podíl. Úkolem akvakultury je tedy doplnění a
náhrada výlovku z volných vod. Ryby nejsou využívány jen pro výživu obyvatel,
úlohou chovných systémů je i produkce násadového materiálu pro tekoucí vody, a
to včetně moří. Dále se jedná o chovy záchranné u ohrožených druhů ryb, jsou zde
produkovány ryby dekorační i potravní organizmy pro chované druhy. Část
produkce je využívána v nepotravinářském průmyslu, v oblasti krmivářské, produkci
dekoračních předmětů apod.
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Obr. 110: Vývoj světové produkce ryb a dalších vodních organizmů (v miliónech
tun) (zdroj: FAO).

Dominantní postavení ve světové akvakulturní produkci drží ryby kaprovité
s produkcí u jednotlivých druhů na úrovni 1–4 mil tun, doprovázené druhy dalšími,
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především lososem obecným, tilapií (převážně nilskou) a druhem Pangasianodon
hypophthalmus (tzv.pangasius). Těchto přibližně deset druhů ryb tvoří více než 60
% světové produkce ryb pocházejících z akvakultur.

Obr. 111: Spektrum rozhodujících druhů ryb (mil. t) produkovaných v akvakultuře.

Produkce ryb v Evropě má podstatně jinou strukturu, vychází zejména
z chovu ryb lososovitých, doplněných chovem mořských ryb a ryb kaprovitých.

Obr. 112: Struktura produkce ryb (tis. t) v Evropě (MZe ČR, 2013).
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Tab. 4: Nejvýznamnější světoví a evropští producenti ryb

Země

2000

2005

2010

2012

Čína

21.522 tis.t

28.120 tis.t

36.734 tis.t

41.108 tis.t

Indie

1.942

2.967

3.786

4.209

Vietnam

498

1.437

2.672

3.085

Indonésie

788

1.197

2.305

3.067

882

1.309

1.726

Bangladéš
Norsko

491

661

1.020

1.321

Thajsko

738

1.304

1.286

1.234

Chile

794

701

1.071

Egypt

595

919

1.017

Myanmar
(Barma)
Španělsko

485

851

885

219

252

264

120

167

213

309

Turecko
Francie

266

245

224

205

Velká Britanie

152

172

201

203

Itálie

213

181

153

163

Počátky chovu ryb, resp. staveb rybníčků se datují do 3. tisíciletí před naším
letopočtem právě v Číně. Nicméně první zmínka o rybníčku pochází ze starověkého
Sumeru z období před 4500 lety. V Evropě je chov ryb spojen s obdobím rozkvětu
Řecké a Římské říše ve 2. a 1. století před naším letopočtem. V našich zemích pak
rybníkářství dosáhlo největšího rozmachu na přelomu 16. a 17. století, kdy celková
plocha rybníků byla na úrovni téměř čtyřnásobné (více než 180 tis. ha) ve srovnání
se současným stavem. Zlatá éra českého rybníkářství je spojena se jmény Vilém
z Pernštejna, Jan Dubravius, Štěpánek Netolický, Mikuláš Ruthard z Malešova a
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Současný stav vychází ze vzestupu rybníkářství od
poloviny 19. století.
Výlov ryb v České republice se dlouhodobě pohybuje na úrovni 24–25 tis.
tun. Tato produkce je tvořena produkcí ryb z rybničního chovu, dále produkcí ryb ve
speciálních zařízeních a výlovem ryb na udici (podrobně v tab. 5). Akvakulturní
produkce tvoří přibližně 80–85 %. Jedná se o produkci z rybničních podmínek, která
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se pohybuje na úrovni kolem 20 tis. tun (více než 96 %) a prozatím malý podíl tvoří
produkce ze speciálních zařízení, a to 650–800 t ročně. Zbylých 4–5 tis. tun tvoří
výlovek na udici. V uvedeném poměru se naše produkce podílí na hodnotách
uvedených v grafu (Obr. 110).
Tab. 5: Výlov ryb v České republice (MZe ČR, 2013) - údaje v tabulce jsou uvedeny
v tunách.

2000

2005

2010

2012

19 475

20 455

20 420

20 763

4 654

4 242

3 990

4 033

Celkem

24 129

24 697

24 410

24 796

Z toho kapr

20 664

21 064

20 970

21 179

Produkce tržních ryb
Výlov na udici

13.2Systémy produkce ryb v ČR
Produkce ryb v ČR vychází z tradičního rybničního chovu doplněného
produkcí ryb ze speciálních zařízení. Rybniční chov je orientován na produkci kapra
jako hlavní chované ryby a dalších, tzv. doplňkových druhů ryb. Jedná se o chov
v přirozených podmínkách, v relativně přirozeném ekosystému, vycházející z využití
přirozené potravní nabídky a respektující denní a roční dynamiku fyzikálních a
chemických parametrů prostředí. Principem je využití přirozené produkce
poskytované rybničním ekosystémem. Kombinace několika druhů ryb s odlišným
nebo jen mírně se překrývajícím potravním spektrem umožní její maximální využití.
Zařazení dravých druhů ryb snižuje výskyt drobných, hospodářsky méně
významných, převážně kaprovitých druhů. Snižuje se tak potravní konkurence
cíleně chovaným druhům. Tyto vícedruhové obsádky se označují jako polykulturní.
Produkce vycházející pouze z přirozené potravy je označována jako
produkce přirozená, a pohybuje se v rozpětí od několika málo desítek kg z ha vodní
plochy až po více než 500 kg.ha-1. Přirozená produkce je ovlivněna celou řadou
faktorů. K těm nejvýznamnějším patří délka vegetačního období, teplota vody,
nadmořská výška, kvalita podloží rybníka a množství živin přicházející s přitékající
vodou. Výše produkce se vyjadřuje v kg.ha-1. Přirozenou produkci lze ovlivňovat
melioračními zásahy, zaměřenými na udržení a zlepšení hospodářského stavu
rybníka, zejména rybničního dna. Jedná se o zimování a letnění, regulaci vodních
rostlin a vápnění. Významným opatřením je odstraňování nadměrné vrstvy
sedimentů. Z chovatelského pohledu pak tuto produkci můžeme ovlivnit využitím
zhuštěných nebo polykulturních obsádek. Další zvýšení přirozené produkce je
dosaženo podporou rozvoje vodních společenstev, a to použitím různých typů
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hnojiv. V současnosti se toto opatření označuje jako výživa rybniční biocenózy.
Hnojení je považováno již za intenzifikační opatření, které přímo ovlivňuje výši
produkce rybníka.
K hnojení se používají statková (organická) nebo minerální (anorganická)
hnojiva. V současnosti je jejich aplikace do vodního prostředí vázána na udělení
výjimky ze Zákona o vodách (Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění).
Výjimka je udělována na konkrétní rybník s časovým omezením a vymezením
dalších povinností pro uživatele rybníka.
Cílem produkce ryb v rybničním prostředí je maximální využití přirozené
potravy pro vytvoření přírůstku. Pro podporu produkce ryb, resp. jejího zvýšení, je
využíváno v rybničním prostředí přikrmování zpravidla sacharidovými krmivy
(nejčastěji obilovinami). Termín přikrmování charakterizuje skutečnost, že se jedná
pouze o doplněk přirozené potravy, která tvoří základ produkce a významně
ovlivňuje kvalitu finálního produktu. Tím může být násadový materiál různých
druhů ryb nebo ryby určené ke konzumu, tedy rybí maso. Při tradičním chovu ryb
v rybnících jsou získávány tržní ryby zpravidla ve věku 3–4 let, tedy po 3–4
vegetačních obdobích.
Zcela jiným systémem produkce je chov ryb ve speciálních zařízeních,
označovaný také jako intenzivní chov ryb. Intenzivní chov je charakteristický
několika prvky. Jedná se o chov v nádržích různého typu a velikosti s vysokou
hustotou obsádky ryb a vysokou produkcí. Původně byly využívány malé zemní
rybníčky, dnes se jedná ve většině případů o umělé nádrže z různého materiálu od
betonu až po plasty. Zatímco v rybničním prostředí je produkce udávána v kg.ha-1 a
v ČR se pohybuje v průměru na úrovni 460 kg.ha-1, produkce v těchto systémech je
udávána v kg.m-3 a pohybuje se na úrovni 35–150 (až >200) kg.m-3. V jednotlivých
nádržích jsou chovány ryby pouze jednoho druhu a jedné věkové kategorie.
Přirozená potrava se zde nevyskytuje nebo nemá žádný význam pro tvorbu
přírůstku. Přírůstek ryb vychází pouze z použitých krmiv. Jedná se o kompletní
krmné směsi pokrývající nutriční potřeby konkrétního rybího druhu a věkové
kategorie, která je v nádrži chována. Ve většině zařízení pro intenzivní chov jsou
upravovány podmínky prostředí – základní fyzikální a chemické parametry. Jedná se
o obsah kyslíku, hodnotu pH, v řadě případů o teplotu vody, obsah některých iontů
apod. Z pohledu využití vody pro chov ryb jsou tyto systémy rozděleny na průtočné
a recirkulační. V případě průtočných systémů je voda využita pro chov pouze
jednou a systém je závislý na celoročním přítoku dostatečného množství kvalitní
vody. Voda pouze proteče systémem a vrací se do recipientu. Její úprava se provádí
jen v omezeném rozsahu. U recirkulačních systémů (RAS – recirkulační akvakulturní
systémy) je systém tvořen chovnými nádržemi a částí pro úpravu vody. Ta je
187

zpravidla složena z mechanického a biologického filtru (biofiltru) a zařízením na
saturaci vody kyslíkem. Voda je využívána opakovaně, po průtoku chovnými
nádržemi je čištěna a vracena zpět do nádrží s rybami. Dále může být systém
vybaven zařízením pro desinfekci vody, ohřev, odplynění apod. Voda je zde
upravována podle požadavků chované ryby, provádí se optimalizace podmínek
prostředí pro konkrétní rybí druh a věkovou kategorii. Ve srovnání s průtočným
systémem je RAS nezávislý na celoroční dodávce vody, nezatěžuje znečištěním
recipient, nicméně je investičně náročnější.
Zvláštním zařízením pro intenzivní chov ryb jsou klecové systémy umístěné
na velkých, v našich podmínkách přehradních nádržích. Jedná se o plovoucí
konstrukce, ve kterých jsou zavěšeny sítěné klece o různých velikostech podle
použitého systému. V těchto klecích jsou chovány lososovité ryby od velikosti ročka
až do tržní hmotnosti. Výhodou klecového chovu jsou významně nižší investiční
náklady na jejich pořízení a využití přirozené potravy vyskytující se v nádrži.
Nevýhodou je nemožnost ovlivnit kvalitu vody a s tím spojená denní a roční
dynamika teploty vody a obsahu rozpuštěného kyslíku, dále riziko přenosu
onemocnění a parazitů z volně žijících na chované ryby. V současnosti je v ČR pouze
jediný takový funkční systém na Nechranické přehradní nádrži na řece Ohři. Ve
srovnání s produkcí lososovitých ryb například v betonových žlabech, kde se běžně
produkce pohybuje na úrovni 30–60 kg.m-3, je v klecových systémech dosahována
produkce nižší, a to na úrovni 20–30 kg.m-3.
V ČR je tradičně ve speciálních zařízeních chován pstruh duhový, případně
další ryby lososovité. Proto se můžeme v našich podmínkách setkávat u chovu ryb
ve speciálních zařízeních s označením pstruhařství. V současnosti ale dochází
k rozvoji chovu dalších druhů ryb včetně druhů nepůvodních (např. Clarias
gariepinus nebo Tilapia nilotica), které nejsou vhodné pro chov v rybničním
prostředí. Podmínky speciálních zařízení jsou často využívány pro chov jen určitých
věkových kategorií ryb před jejich vysazením do přirozených podmínek. Je to jeden
ze způsobů kombinace chovu ryb v přirozených podmínkách a ve speciálním
zařízení. Nicméně tato kombinace má celou řadu možností, proto je v chovu ryb
používán termín kombinovaná technologie chovu. Pro tyto technologie je nezbytné
zvládnutí přechodu ryb mezi jednotlivými systémy, a to z pohledu podmínek
prostředí a jejich výživy.
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Tab. 6: Příklady kombinovaných technologií chovu ryb

Rybí druh
Kapr obecný

K0-r

K1-2

Candát
obecný

Car-1

Ca0-k

Sumec velký

Su0-k-r

Su1-t

Reofilní ryby

Počáteční odchov v kontrolovaných podmínkách před
vysazením do rybničního prostředí, délka odchovu 8-12
dnů, až 28 dnů
Zimní odchov plůdku na oteplené vodě, převod plůdku na
konci vegetačního období, vysazení do rybníků v jarním
období
Převod rychleného plůdku z rybničních podmínek do
speciálních zařízení s použitím krmných směsí, možnost
zpětného vysazení do rybníků v druhé polovině
vegetačního období nebo v jarním období dalšího roku
Počáteční odchov plůdku candáta před vysazením do
přirozených rybničních podmínek po dobu několika dnů
až týdnů
Počáteční odchov plůdku sumce po dobu několika dnů
(Suk) až několika týdnů (Sur) ve speciálním zařízení
s použitím krmných směsí
Převod sumce z rybničních podmínek v průběhu
vegetačního období do speciálních zařízení a jeho chov
do tržní hmotnosti
Odchov ve speciálním zařízení v zimním období. Produkce
plůdku v rybničním prostředí, následný převod do
speciálního zařízení s vysazením do přirozených
podmínek na začátku vegetačního období.
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Obr. 113: Tlamoun nilský (Oreochromis niloticus), starší název tilápie nilská (Tilapia
nilotica). Foto J. Grmela.

Obr. 114: Clarias gariepinus. Foto J. Grmela.
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14

ZÁKLADY VÝŽIVY A KRMENÍ RYB
Jan Mareš

Úroveň výživy chovaných ryb a jejich potřeb závisí na druhu ryby, jejich
věkových kategoriích a systému chovu. Potravní spektrum, včetně způsobu
získávání potravy, je specifické pro jednotlivé rybí druhy nebo jejich skupiny. Tomu
odpovídá i stavba zažívacího traktu, enzymatické vybavení a nároky na složení
potravy, ať už přirozené nebo krmných směsí. U ryb rozlišujeme dva základní typy
trávicího ústrojí – se žaludkem a bez žaludku. Tyto dvě skupiny mají na výživu
rozdílné požadavky.
Příjem potravy a její využití je ovlivněno okolním prostředím, zejména
teplotou vody, která ovlivňuje intenzitu metabolizmu, a dále množstvím
rozpuštěného kyslíku, který je nezbytný pro průběh trávení přijaté potravy.
V posledních několika desetiletích došlo k výrazné diferenciaci produkčních
systémů chovu ryb a rozšíření spektra chovaných rybích druhů. Tato skutečnost
vyplývá ze zvyšujícího se významu akvakultury pro širokou oblast rybářství. Zároveň
však klade zvýšené nároky na optimalizaci výživy a techniku krmení různých druhů
ryb a jejich věkových kategorií v různých podmínkách chovu. Současně je nutno
zohlednit požadavek na minimalizaci dopadu intenzivních chovů ryb na okolní
prostředí a eliminaci vlivu přikrmování ryb v rybníce na kvalitu jeho vody. Krmení
tvoří nejvýznamnější nákladovou položku v chovu ryb, v intenzivním chovu
dosahuje podílu 40–50 % nákladů.
Použité krmivo a podmínky prostředí ovlivňují kvalitu produkovaných ryb, a
to jak životaschopnost násadového materiálu, tak i kvalitu rybího masa jako
potraviny. V současnosti je kvalita rybího masa cíleně ovlivňována použitým
krmením (nejčastěji jeho zbarvení do růžova až červena přídavkem karotenoidů do
krmných směsí). Pro úspěšný chov ryb ve speciálních zařízeních je potřeba získat
znalosti v oblasti výživy, potřebných k výrobě a aplikaci kvalitních krmiv s vysokou
produkční účinností.
Kapr a další kaprovité ryby jsou tradičně chovány v rybničních podmínkách
na bázi přirozené potravy. Pro zvýšení produkce jsou přikrmovány zpravidla
glycidovými krmivy na bázi obilovin, které dodávají energii pro pokrytí potřeb
metabolizmu ryb. Přirozená potrava je tak efektivně využívána k tvorbě přírůstku.
Tento způsob označujeme jako přikrmování a případný deficit některé z potřebných
živin v krmivu vyrovnává přirozená potrava. Například ochranná známka „Český
kapr“ (obr. 115) v sobě skrývá technologii chovu, kdy přírůstek kapra vychází
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z využití přirozené potravy a přikrmování obilovinami. To zaručuje kvalitu jeho
masa.

Obr. 115: Registrovaná ochranná známka Český kapr.

K přikrmování kapra v rybnících jsou zpravidla využívány obiloviny (pšenice,
triticale, žito apod.) s hodnotou krmného koeficientu (množství krmiva v kg na
kilogram přírůstku ryb) na úrovni 2–5. Pro zlepšení využití krmiva a snížení zátěže
prostředí z krmení jsou využívány různé úpravy obilek (mačkání, máčení, tepelná
úprava apod.). Obilí je aplikováno v rybnících zpravidla ručně z lodí nebo s použitím
lodí „vyplavovacích“, ze kterých je krmivo vyplavováno pomocí vodního proudu.
Krmivo je předkládáno na krmná místa, kde jsou ryby naučeny krmivo přijímat.
Při zvýšené intenzitě chovu se zvyšuje význam použitého krmiva, což se
samozřejmě odráží v požadavcích na jeho kvalitu. Výživná hodnota krmiva pak musí
pokrývat celé spektrum nutričních požadavků chovaných ryb a zároveň se snižuje
dostupnost a význam přirozené potravy. Přecházíme od pojmu přikrmování ke
krmení a z podmínek rybničního chovu do intenzivní akvakultury.
V podmínkách České republiky je v současnosti kapr (a další kaprovité ryby)
chován v intenzivním chovu na začátku svého životního cyklu – počáteční odchov
raných stádií, nebo při kombinované technologii chovu, tedy v zimním období
s použitím oteplené vody a kompletních krmných směsí. Zatím pouze výjimečně jde
o chov do tržní hmotnosti v průběhu celého produkčního cyklu, např. klecové
systémy na oteplené vodě. Nutričně hodnotné krmné směsi jsou využity u
zhuštěných obsádek při odchovu plůdku, případně násady v rybničních
podmínkách, v intenzifikačních rybnících s produkcí přesahující zpravidla 3 t z ha.
Lososovité ryby patří k rybím druhům tradičně chovaným v podmínkách
intenzivní akvakultury, tedy v řízeném prostředí s vysokou koncentrací ryb při
minimalizaci nebo s vyloučením přirozené potravy. Jejich výživa je zajišťována
kompletními krmnými směsmi pokrývajícími v celé šíři spektrum jejich nutričních
požadavků. Jsou využívány krmné směsi s vysokou stravitelností, umožňující
vysokou intenzitu růstu. Krmný koeficient se pohybuje na úrovni kolem hodnoty
1,00 (případně i nižší: 0,7–0,8).
Zásady výživy a krmení ryb vycházejí z jejich morfologické a fyziologické
adaptace k příjmu, trávení a využití jednotlivých složek krmiva. Znalost principů
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výživy a potravních specifik ryb chovaných v podmínkách speciálních zařízení
(intenzivních chovů) umožňuje provádění jejich racionálního a efektivního krmení.
Úspěšný a ekonomicky efektivní chov závisí na použití krmiv s odpovídající úrovní
energie a vyváženým poměrem živin. Cílem je dosažení maximálního přírůstku,
příznivé konverze krmiva, dobrého zdravotního stavu chovaných ryb, vysoké kvality
produkované potraviny a minimálního dopadu na přírodní prostředí.
Ryby vyžadují stejné živiny jako teplokrevní živočichové, ale liší se nižší
spotřebou energie. Pro stanovení potřeby živin u ryb je potřeba vycházet z jejich
biologických a potravních zvláštností. Nutriční požadavky se po stránce kvantitativní
potřeby živin odlišují u studenomilných karnivorních (lososovitých) ryb a
teplomilných omnivorních (kaprovitých) ryb. Pro základní orientaci o potřebě živin
jednotlivých rybích druhů se někdy využívá analýzy složení těla ryby nebo složení
jejich přirozené potravy. Obecně platí, že ryby omnivorní a herbivorní mají nižší
potřebu proteinů v krmné směsi, lépe využívají komponenty rostlinného původu a
neupravenou sacharidovou složku krmiva. Krmiva jsou proto lacinější a při jejich
výrobě se využívá převážně granulace.
Karnivorní (tedy dravé rybí druhy) potřebují pro optimální růst vysoký
obsah proteinů (přes 40 %) a základním zdrojem energie je tuk. Pro dobrou
stravitelnost sacharidů vyžadují jejich úpravu, zpravidla hydrotermickou. Proto je
k jejich výrobě využívána extruze. Potřeba proteinů v krmivu se snižuje s rostoucím
věkem chovaných ryb. Pro základní představu jsou zde uvedeny hodnoty pro kapra
obecného a pstruha duhového.
Tab. 7: Doporučené rozpětí obsahu živin v krmných směsích pro pstruha duhového
(Jirásek a kol. 2005)

Protein
Tuk
Vláknina
Popel
Velikost částic

%
%
%
%
mm

plůdek

násada

tržní ryby

47,0 – 64,0
7,0 – 20,0
0,2 – 0,8
6,5 – 9,0
0,3 – 1,3

42,0 – 55,0
12,0 – 23,0
0,1 – 1,5
6,5 – 11,0
1,3 – 2,0

38,0 – 48,0
13,0 – 27,0
0,7 – 2,4
5,5 – 11,3
2,0 – 6,0

Intenzita krmení, tedy množství předkládaného krmiva a frekvence krmení,
závisí na druhu a věkové kategorii chovaných ryb, systému chovu a podmínkách
prostředí.
Mladší věkové kategorie (raná stádia a plůdek) vyžadují vyšší krmné dávky a
častější krmení. V podmínkách intenzivního chovu jsou ryby krmeny častěji než
v rybnících. Intenzita krmení v rybnících se zvyšuje při nedostatku přirozené
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potravy. Při optimální teplotě (ryby jsou rozděleny na teplomilné a studenomilné)
je intenzita krmení vyšší než mimo optimum. Při nedostatku kyslíku ve vodě se
krmení omezuje nebo se nekrmí vůbec. Krmná dávka se stanovuje jako procentický
podíl z hmotnosti obsádky.
Tab. 8: Optimální teplota prostředí pro chov vybraných druhů ryb.

Rybí druh

vědecký název

Zkratka

Pstruh duhový
Siven americký
Kapr obecný
Lín obecný
Candát obecný
Sumec velký
Reofilní druhy ryb

Oncorhynchus mykiss
Salvelinus fontinalis
Cyprinus carpio
Tinca tinca
Zander lucioperca
Silurus glanis
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Pd
Si
K
L
Ca
Su

Rozmezí optimální
teploty
14 – 17 °C
12 – 16 °C
23 – 25 °c
24 – 26 °C
22 – 23 °C
23 – 25 °C
22 – 24 °C

15 CHOV RYB V RYBNÍCÍCH
Jan Mareš
Rybník je vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb,
ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení.
Je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními (Zákon č. 99/2004 Sb.). Pro
hospodaření na rybníce je zapotřebí „Povolení k nakládání s vodami“, které vydává
příslušný vodoprávní úřad a které je nezbytné pro odběr, vzdouvání a akumulaci
povrchových vod a jejich využívání pro chov ryb (Zákon o vodách 254/2001 Sb.,
v platném znění). Dále je pak zpracován „Manipulační a provozní řád“, upravující
zásady pro manipulaci s vodou a pokyny pro obsluhu a údržbu všech objektů
vodního díla (Vyhláška 216/2011 Sb.).
Vedle chovu ryb rybníky plní řadu vedlejších (tzv. mimoprodukčních) funkcí,
které v řadě případů omezují produkci ryb. Pokud dojde k omezení na
rybochovných rybnících, je možné za toto omezení žádat náhradu ve formě dotací
za mimoprodukční funkce rybníků. Jedná se zejména o akumulaci vody v krajině,
retenční účinky při povodních, ochranu přirozené flory a fauny, rekreační funkce a
další. Tato dotace poskytuje částečnou kompenzaci újmy, která vznikla chovateli
ryb zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků. Zákonem
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. se rybníky staly významnými krajinnými
prvky s určitým statutem ochrany. Tato skutečnost se dotýká i managementu
rybniční akvakultury. Vedle produkce ryb je významným kriteriem hospodaření na
rybnících i kvalita vody (Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.). Vedle již uvedených,
reguluje chov ryb i řada dalších legislativních norem.
Cílem následujících pasáží je seznámit Vás se strukturou produkce ryb
v rybničních podmínkách a základy technologie chovu jednotlivých druhů ryb. Chov
ryb v rybničním prostředí – rybniční akvakultuře se zpravidla označuje jako
rybníkářství. To je v současnosti zaměřeno na udržitelný chov ryb, jehož principem
je kromě jiného i vyrovnaná bilance živin dodaných do rybničního prostředí a
vytěžených ve formě přírůstku ryb. Obsádka ryb v rybniční akvakultuře přijímá
přirozenou potravu, tráví ji a dostává do oběhu dostupné živiny. Za pomoci
fotosyntetické asimilace začínají produkční procesy. Primárně produkce zelených
řas, následně produkce zooplanktonu a potravní pyramida má na vrcholu přírůstek
ryb. Tento proces probíhá za přístupu světla a přítomnosti ryb kontinuálně. Do
produkčních procesů se zapojují živiny přinášené do rybničního prostředí z celého
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povodí, produkované v rybničním ekosystému a cíleně dodávané do rybníků
v rámci chovu ryb.

Obr. 116: Potravní pyramida v rybničním ekosystému (Hartman a Regenda, 2014).

Obr. 117: Schematické znázornění základních potravních vztahů v rybniční
akvakultuře (Adámek a kol., 2010).
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15.1 Rozdělení rybniční plochy
V ČR je v současnosti přibližně 24 tisíc rybníků s katastrální plochou
přibližně 52 tis. ha. Retenční kapacita přesahuje 420 mil m3. Velkým problémem je
zabahnění rybníků, odhaduje se, že množství sedimentů představuje přibližně jejich
jednu třetinu jejich objemu (200 mil. m3). Jejich nezastupitelná retenční funkce se
projevila např. v roce 2002, kdy při povodních zadržely jihočeské rybníky 150 mil.
m3 vody nad svůj normální stav (MZe ČR, Národní strategický plán pro oblast
rybářství 2007–2013).
Rybniční plocha, resp. jednotlivé rybníky jsou rozděleny podle různých
hledisek. Jejich označení obsahuje charakteristiku rybníka, kvalitu prostředí,
přirozenou produkci i samotný chov ryb. Například podle vhodnosti pro chov
určitých druhů ryb jsou rozdělovány na kaprové (tedy mělké, teplé, s vrstvou
úrodného bahna) a pstruhové (zpravidla průtoční, chladné, s vysokým obsahem
kyslíků a nižší produkcí). Nebo jsou rozděleny podle nadmořské výšky (nížinné a
vrchovinné) či polohy v krajině (lesní, luční, polní, podvesní apod.). Pro chov ryb je
významný zdroj vody a způsob napájení. Podle tohoto hlediska je rozdělujeme na
rybníky nebeské, které jsou odkázány pouze na srážkovou vodu, ale jsou tzv. první
na vodě, bez nebezpečí výskytu nežádoucích organizmů, které by mohly přijít
s vodou. S ohledem na nevyrovnanou hydrologickou situaci mají často problémy
s nedostatkem vody. Rybníky průtočné nemají zpravidla problém s nedostatkem
vody, nicméně stálý průtok snižuje teplotu vody, vyplavuje z rybníka živiny i
přirozenou potravu. Tím je negativně ovlivněna jejich přirozená produkce. Dále
existují rybníky pramenité nebo náhonové. Problémy se zásobováním rybníků
vodou řešili již naši předci. Z toho důvodu vznikl Opatovický kanál, vedoucí vodu
z Labe do soustavy rybníků a odvádějící ji zase zpět, nebo Zlatá stoka v třeboňské
oblasti. Mít tzv. „vodu v ruce“, znamená mít možnost regulovat přítok do rybníků
podle aktuální potřeby.
Potřeba dostatečného množství vody pro hospodaření na rybníce je dána
jednak nutností jeho napuštění za požadovanou dobu a dále potřebou její obměny
a doplňování v průběhu roku. Doba napouštění („nahánění“) rybníků závisí zejména
na jejich velikosti a zdroji vody. Malé plůdkové výtažníky jsou napouštěny v řádu
dnů, velké rybníky pak zpravidla během několika týdnů. Nicméně zvlášť velké
rybníky jsou naháněny i několik měsíců nebo dojde k jejich napuštění až v průběhu
druhého roku. Pro potřeby doplňování ztrát výparem je nutno počítat v letním
období s průměrným přítokem do rybníka na úrovni 0,5–1,5 l.s-1.ha-1. Samozřejmě
záleží na průběhu počasí, ploše zarostlé vodní vegetací, případně doplňování ztrát
vody průsakem. Pro obměnu vody v rybnících v zimním období je nutno počítat
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s přítokem zhruba 0,5–3,0 l.s-1.ha-1. Aktuální potřeba obměny vody je ovlivněna její
kvalitou, zjišťovanou v pravidelných intervalech pod ledem.
Pro intenzitu chovu ryb v rybnících má velký význam jejich rozdělení, resp.
kategorizace podle MZe ČR. Podle zařazení do jednotlivých kategorií jsou stanoveny
povolené dávky hnojiv a intenzita aplikace krmiv, a to jak jednorázové, tak i
celoroční dávky. Pro jednotlivé kategorie jsou doporučeny i obsádky. Rybníky jsou
rozděleny na extenzivní, polointenzifikační, intenzifikační a s průmyslovým
chovem ryb.
Extenzivní rybníky (označeny zpravidla I) jsou nádrže, ve kterých je chov
ryb založen jen na přírůstku z přirozené potravy. Zpravidla se jedná o rybníky
v chráněných územích, rybníky rekreační apod. Cílem je udržení co nejlepší kvality
vody, není zde povoleno hnojení (s možnou výjimkou aplikace jarní startovací dávky
organických hnojiv) a přikrmování ryb. Zvolená obsádka odpovídá charakteru
rybníka a potravní nabídce.
Rybníky polointenzifikační (IIa) jsou v chovatelské praxi v ČR velmi běžné.
Produkce ryb vychází z konzumace přirozené potravy, která je podpořena
hnojením, a přikrmování zpravidla sacharidovými krmivy (obiloviny a krmné směsi
na bázi obilovin s obsahem bílkovin na úrovni 12–13 %). Snahou je udržení nabídky
zooplanktonu vhodné velikosti po celé vegetační období. V případě potřeby jsou
použity krmné směsi s vyšším obsahem bílkovin (18–22 %). Doporučená hustota
obsádky kapra: K0 100 tis. ks.ha-1, K1 1–3 tis. ks.ha-1 a K2 500–1 tis. ks.ha-1. Podle
charakteru rybníka mohou být přisazovány i další druhy ryb.
Intenzifikační (IIb) rybníky jsou v našich podmínkách využívány poměrně
výjimečně. Vysoká produkce (až na úrovni 3 t z ha) je dosahována s maximální
podporou rozvoje přirozené potravy s využitím hnojení a použitím kvalitních
krmných směsí. Pro dosažení maximální produkce je zapotřebí udržení
odpovídajících podmínek prostředí po celé vegetační období. Intenzifikační rybníky
nejsou v současnosti využívány zejména z důvodů ekonomických a s ohledem na
údržení požadované kvality vody. Doporučená výše obsádky kapra: K0 100–250 tis.
ks.ha-1 (až do výše 2 mil. ks), K1 3–10 tis. ks.ha-1 a K2 1–2 tis. ks.ha-1. Kapr je
doplňován dalšími druhy ryb.
Intenzivní chov ryb (III) (průmyslový chov ryb) je nejvyšší intenzitou chovu
a není uplatňován v rybničních podmínkách, ale ve speciálních rybochovných
zařízeních různého typu. Přirozená potrava zde již nemá prakticky žádný význam,
přírůstek je dosahován z použitých kompletních krmných směsí. Běžně je v těchto
systémech upravována kvalita vody s ohledem na požadavky chovaného druhu.
Jsou využívány systémy průtočné nebo recirkulační (s opakovaným využitím vody).
Obsádky ryb a produkce je vyjadřována na m3 objemu nádrže nebo na 1 litr přítoku
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vody do systému. Zpravidla se jedná o jednodruhové (monokulturní) obsádky ryb
chovných nádrží.
S výjimkou I. stupně je zapotřebí o všechny stupně intenzity chovu žádat
vodoprávní orgán. Povolený stupeň intenzity chovu je označen v povolení
k nakládání s vodami.
Rybníky jako vodní díla jsou dále začleněny do kategorií podle technickobezpečnostního dohledu (TBD). Technicko-bezpečnostní dohled znamená zjišťování
technického stavu vodního díla z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin
poruch. Provádí se pozorováním a prohlídkami. Vodní díla jsou rozdělena podle
významnosti do I. – IV. kategorie. Většina rybníků je zařazena do IV. kategorie, kde
TBD může vlastník provádět sám, resp. je povinen stanovit fyzickou osobu
zodpovědnou za TBD. V případě pronájmu může vlastník tuto povinnost smluvně
přenést na nájemce. Dále je povinen přizvat minimálně 1x za 10 let příslušný
vodoprávní orgán k prohlídce malé vodní nádrže. Základním prostředkem výkonu
TBD jsou obchůzky provádění minimálně jednou za měsíc. Kontroluje se zejména
koruna hráze, návodní a vzdušný svah hráze, výpustní zařízení, bezpečnostní přeliv,
blízké podhrází. O výsledcích se vedou písemné záznamy. Pro výkon TBD na těchto
rybnících byl vydán Metodický pokyn MZe ČR k provádění TBD na hrázích malých
vodních nádrží IV. kategorie (3/2003).

15.2 Technické řešení rybníků
Rybník je tvořen hrází, vodní plochou a zařízením pro manipulaci s vodou.
Hráz zadržuje přitékající vodu, která vytváří vodní plochu. K manipulaci s vodou je
rybník vybaven výpustním zařízením různého typu, případně bezpečnostním
přepadem a soustavou stok. Bezpečnostní přepad je zařízení k ochraně hráze a
umožňuje bezpečný převod velkých vod mimo rybník. Soustava stok zajišťuje
napájení a vypouštění rybníků nebo převod vody mimo prostor rybníka (obvodová
stoka). Pro chov ryb, resp. výlov rybníka jsou na rybnících vybudována další zařízení.
Především loviště, kde se ryby shromažďují před výlovem a dále kádiště – zpevněná
plocha mezi lovištěm a hrází, sloužící pro umístění vybavení pro výlov a manipulaci
s rybami (kádě, nářadí k výlovu, mechanizace apod.). Většina rybníků je
v současnosti vybavena sjezdem na kádiště, umožňující pohyb dopravních
prostředků. Některé rybníky, zejména plůdkové výtažníky a výtažníky mají
vybudovanou odlovní jímku (slovovací zařízení) pod hrází. To umožňuje šetrný výlov
ryb v prostoru pod hrází, kam jsou ryby pouštěny z rybníka zároveň s vodou. Tento
způsob výlovu je vhodný zejména pro mladší věkové kategorie. Zároveň je však
nutný dostatečný spád mezi rybníkem a dnem odpadní stoky a dostatek prostoru,
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umožňující manipulaci s rybami a dostupnost pro potřebnou techniku. Odlišné
řešení rybníků je např. u příkopových rybníčků, využívaných zejména k chovu
mladších věkových kategorií různých druhů ryb, nebo u rybníčku Dubraviova (někdy
označovaného jako rybníček Dubišův), který slouží k poloumělému výtěru kapra.

Obr. 118: Technické řešení rybníka (upraveno dle Mareš a Nováček, 1983).

200

8

Obr. 119: Schéma příkopových rybníčků – schéma (Lusk a Krčál, 1988) 1-5
příkopové rybníčky; 6 – společný odtokový žlab; 7 – odlovní box s bednou; 8 – přítok
vody; A – dno rybníčku; B – svah o sklonu 1:1-1,5; C - vodní hladina (foto J. Mareš).

Obr. 120: Dubraviův rybníček – schéma (Dubský, 2014) 1 – přítok rourou nad vodní
hladinu, 2 – obvodová stoka ve dně, 3 – požeráková výpusť; (foto J. Mareš).

Při organizaci a plánování rybničního chovu ryb jsou rybníky rozdělovány
podle postavení v hospodářském cyklu. V jeho průběhu jsou rozděleny podle svého
charakteru na plůdkové výtažníky, případně na plůdkové výtažníky I a II. řádu,
výtažníky a hlavní rybníky. Dále jsou nutné rybníky komorové, rybníky mateční,
výtěrové, manipulační, sádky a další. Každá z těchto skupin rybníků má své místo
v hospodářském cyklu a jsou na ně kladeny odlišné požadavky.
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Rozdělení rybniční plochy
Matečné
1%;2-3ha

Sádky

1 %; 0,05 ha

Plůdkové výtažníky
10 %
1 – 5 ha

Komory
3%
0,3 – 2 ha

Pl. předvýtažníky
3 %; 0,5 – 1 ha

Výtažníky
20 – 25 %
5 – 10 ha

Hlavní rybníky
60 – 65 %
50 – 150 ha

Obr. 121: Schéma rozdělení vodní plochy.

15.3

Hospodářský
prostředí

cyklus

chovu

ryb

v rybničním

V rybníkářské terminologii je chovný cyklus ryb rozdělen na jednotlivá
vegetační období, tzv. „horka“. Rozlišujeme např. jednohorkový nebo dvouhorkový
systém hospodaření na rybnících, tedy hospodaření v jednoletém nebo dvouletém
cyklu. V podmínkách středoevropského regionu je systém chovu ryb v rybnících
vázán zejména na kapra, který je chován po dobu 3–5 let, resp. vegetačních období.
Vychází to ze skutečnosti, že ryby nerostou rovnoměrně po celý rok. Intenzita
příjmu potravy a tedy i růstu je ovlivněna teplotou prostředí. Kalendářní rok je
rozdělen na několik období. Nejvýznamnější je právě vegetační období, kdy ryby
přijímají potravu a tvoří přírůstek. Jedná se přibližně o období květen až září. Délka
vegetačního období je ovlivněna zejména nadmořskou výškou rybníků. Kapr přijímá
efektivně potravu v období od dubna do října. V podzimním období v návaznosti na
zkrácení světelné části dne a poklesu teploty přibližně na 15 °C dochází k omezení
tvorby přírůstku a přijatá potrava se ukládá ve formě energetických rezerv jako
příprava na nepříznivé zimní období. To označujeme v produkčním cyklu jako
přezimování ryb. Další pokles teploty pod 8 °C znamená výrazné omezení až
zastavení příjmu potravy. V našich podmínkách se jedná o období listopad až únor
202

nebo březen, tedy minimálně 120 dnů. Při teplotě na úrovni 4 °C dochází u kapra (a
dalších teplomilných druhů ryb) k radikálnímu snížení intenzity metabolizmu a celé
zimní období překonávají v klidovém stádiu v hlubších místech rybníka (v tzv.
„ložích“). V tomto období nepřijímají potravu a energetické potřeby kryjí
z vytvořených rezerv. K tomu je využit tuk nahromaděný v podkoží,
hepatopankreatu, v břišní dutině a ve svalovině, dále glykogen hepatopankreatu a v
případě potřeby i bílkoviny vlastního těla. Teplota vody u dna nádrží je na úrovni
4 °C. Z pohledu pohybu vody se jedná o zimní stagnaci, kdy se vrstvy vody o
rozdílné teplotě vzájemně nepromíchávají a vrstva nejteplejší vody je u dna nádrží
(teplotní anomálie vody). V jarním období, resp. po zvýšení teploty a promíchání
vrstev vody (jarní cirkulace) dochází k zahájení příjmu potravy. V jarním období je
využíván jako pohotový zdroj energie glykogen hepatopankreatu. Postupně dochází
k regeneraci rybího organizmu po zimním období a následně i obnovení tvorby
přírůstku. Výsledkem přezimování je ztráta hmotnosti ryb (tzv. vylehčení) na úrovni
5–15 %. Z vedeného je zřejmé, že k přírůstku hmotnosti ryb v rybničních
podmínkách dochází jen v části roku.
Některé z doplňkových druhů ryb chovaných v rybníce přijímají potravu i
v zimním období. Z dravých druhů se jedná o štiku a candáta, kteří potravu
přijímají, ovšem se sníženou intenzitou. Síhovité druhy ryb, tedy síh severní maréna
a síh peleď, přijímají potravu v zimním období velmi intenzivně.
S ohledem na závislost růstu a vývoje ryb na teplotních podmínkách a
období intenzivního příjmu potravy se jejich věk zpravidla označuje podle počtu
vegetačních období, která prožily. Věk je zpravidla označován číslicí ve formě
spodního indexu za zkratkou názvu daného rybího druhu (podrobně v tab. 9 a 10).
Tab. 9: Označení věkové kategorie ryb
Značka Název
Vymezení kategorie
jikra
od oplození do vykulení
Kj
váčkový plůdek (volné
od vykulení do přechodu na vnější výživu (do
K0
embryo, larva)
úplného vstřebání žloutkového váčku)
rychlený plůdek
plůdek ve stáří několika týdnů, obvykle 4–6 týdnů, u
Kr
kapra do 6–8 týdnů, lovený do poloviny července
plůdek (u lososovitých
plůdek má za sebou jedno vegetační období, ale není
K1
roček)
starší než rok
násada
násada má za sebou dvě vegetační období, ale není
K2
starší než 2 roky
ryba ve věku 3 roky
má za sebou 3 vegetační období, ale není starší než 3
K3
roky (může být použita jako těžší násada nebo jako
ryba tržní)
ryba určená k prodeji
Kt (Kv) ryba tržní (vážná)
ryba generační
ryby určené k produkci potomstva (k umělému nebo
Kg
přirozenému výtěru)
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Tab. 10: Zkratky pro označení druhů ryb

Druh ryby

zkr. Druh ryby

amur bílý

Ab

karas stříbřitý

Ks

podoustev říční

Př

bolen dravý

Bo

lín obecný

L

pstruh duhový

Pd

candát obecný

Ca

lipan podhorní

Li

pstruh obecný

Po

cejn velký

C

losos obecný

Lo

siven americký

Si

mník jednovousý

Mn

síh peleď

Pe

cejnek malý

Cm

Druh ryby

hlavatka obecná

H

ostroretka stěhovavá

O

síh maréna

Ma

jelec jesen

Jj

okoun říční

Oř

sumec velký

Su

jelec proudník

Jp

okounek pstruhový

Op

štika obecná

Š

jelec tloušť

Jt

parma obecná

Pa

tolstolobik bílý

Tb

kapr obecný

K

perlín ostrobřichý

Pn

tolstolobik pestrý

Tp

karas obecný

Ka

plotice obecná

Pl

úhoř říční

Ú

15.4 Rozdělení a charakteristika
hospodářského účelu

rybníků

podle

Plůdkové výtažníky jsou menší rybníky (zpravidla o ploše 1–5 ha) sloužící
k odchovu jednoletého plůdku. Jedná se o rybníky v dobrém hospodářském a
technickém stavu, dobře slovitelné, s vysokou přirozenou produkcí. Zpravidla se
jedná o mělčí rybníky. V případě komorování plůdku je doporučena průměrná
hloubka okolo 1,5 m, bezpečný zdroj vody a regulovatelný přítok. V případě použití
technologie odchovu plůdku s přesazením v průběhu 1. vegetačního období, jsou
plůdkové výtažníky rozděleny na plůdkové výtažníky I. řádu pro produkci
rychleného plůdku, který je nasazován do plůdkových výtažníků II. řádu. Plůdkové
výtažníky tvoří přibližně 5–10 % plochy rybníků.
Jako výtažníky jsou označovány rybníky pro produkci násad, tedy ryb
v průběhu 2. vegetačního období (K1–K2). Jedná se o rybníky různé kvality s plochou
zpravidla do 20 ha. V případě jejich využití jako komorové rybníky je požadována
hloubka kolem 2 m. Obdobně jako u plůdkových výtažníků je požadován dostatek
přirozené potravy. V klasických rybářských podnicích tvoří přibližně 30–35 %
plochy.
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Rybníky hlavní jsou určeny k chovu tržních ryb. Jsou nasazovány na 1–2
vegetační období (horka). Jedná se o střední a velké rybníky. Ve většině případů
umožňují přezimování ryb, mají tedy odpovídající hloubku. Hlavní rybníky mají
různou přirozenou produkci v závislosti na své poloze, podloží a zdroji vody.
V systému rybničního hospodaření tvoří 55–60 % plochy.
Komorové rybníky jsou nádrže zajišťující bezpečné přezimování
(komorování) ryb. Zpravidla jsou využívány výtažníky s dostatečnou hloubkou (min.
2 m) umožňující přezimování plůdku a násady v silně zhuštěných obsádkách.
Takové rybníky mají zpravidla nižší přirozenou produkci, nejsou zabahněné a s nižší
vrstvou organické hmoty na dně. Je zapotřebí spolehlivý a dostatečný přítok kvalitní
vody. Tyto rybníky jsou obvykle vybaveny elektrickou přípojkou pro možnost použití
aerátorů v průběhu zimního období.
Rybníky mateční jsou určeny k přechovávání generační ryby
v mimovýtěrovém období. Zpravidla se jedná o menší rybníky v dobrém stavu a
s dobrou přirozenou produkcí, která pozitivně ovlivňuje vývoj a kvalitu pohlavních
produktů. S matečními rybníky se nesetkáváme u všech rybničních hospodářství.
Sádky jsou nádrže vybudované primárně pro manipulaci a krátkodobé
přechovávání ryb po jejich výlovu a v průběhu distribuce. Konstrukčně se jedná o
zemní většinou tarasené nádrže (spíše v minulosti) nebo dnes o betonové nádrže se
zpevněným dnem, s vhodným výpustním zařízením (zpravidla dvojitý požerák).
Sádky jsou vybudovány v soustavách často napojených na tzv. ústřední slovování.
To umožňuje přepouštění ryb z jednotlivých sádek do bazénů umístěných ve
slovovací budově a mechanizovanou manipulaci s rybami během vážení a nakládáni
na dopravní prostředky. Ryby jsou do sádek umisťovány v průběhu roku podle
potřeby z odlovů nebo výlovů rybníků. Jedná se o průtočné nádrže, do kterých jsou
ryby nasazeny v poměrně vysoké hustotě (60–120, až 200 kg v 1 m3), nedochází zde
k přikrmování ryby a tvorbě přírůstku. Standardně v sádkách dochází k vylačnění
ryb a fyziologickému hladovění, kdy dojde k vyprázdnění zažívací traktu a ztrátě
určitého množství tělního tuku. Tím je zaručeno odstranění případných
nežádoucích pachů rybího masa. Podmínkou bezpečného sádkování je dostatečný
přítok kvalitní vody. Její potřebné množství závisí na ročním období a teplotě vody a
samozřejmě na plánovaném množství „uskladněných“ ryb. V chladnějším období
roku počítáme s přítokem 0,6–0,75 l.s-1 na každou tunu ryb. Těsně po nasazení ryb
do sádek je zapotřebí počítat s vyšším přítokem, který pokryje potřebu kyslíku ještě
„neusazených“ ryb. Rozhodujícím faktorem potřeby přítokové vody je dostatečné
množství rozpuštěného kyslíku v sádkách. V případě potřeby je možné dotovat
přítokovou vodu kyslíkem. Ryby jsou umístěny do sádek na dobu několika dnů
(zpravidla při odlovech v průběhu vegetačního období) až po dobu několika týdnů,
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tedy od zahájení podzimních výlovů až do vánoční distribuce. V průběhu sádkování
dochází ke ztrátě hmotnosti ryb, jako projevu jejich vylačnění a spotřeby energie.
V letním období se jedná o tzv. vylehčení 7,5–15 % v průběhu jednoho týdne,
v podzimním a předvánočním období pak o 1–2,5 % měsíčně. Mimo období výlovů
je možné sádky využít i k jiným účelům.
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16 TECHNOLOGIE
CHOVU
VÝZNAMNÝCH DRUHŮ RYB

HOSPODÁŘSKY
Jan Mareš

16.1 Chov kapra obecného
Kapr obecný (Cyprinus carpio) je hlavní chovanou rybou v rybničních
podmínkách České republiky (83–86 %) a je rovněž rybou nejčastěji lovenou v
rybářských revírech (kolem 75 %). Kapr je z řady důvodů rybím druhem vhodným
pro chov v rybnících. Je typickou rybou s vysokou rychlostí růstu, dobrými
reprodukčními vlastnostmi, kvalitním masem a vysokou odolností. Dobře snáší
organické zatížení vody a je středně náročný na obsah kyslíku (v letních měsících
vyžaduje hodnoty nad 3 mg.l-1). Patří mezi teplomilné druhy ryb. Optimální teplota
je 20–26 °C, ale snáší i teploty nad 30 °C. Při poklesu teploty pod 20 °C snižuje
příjem potravy, pod hranicí 10 °C (s výjimkou plůdku) příjem potravy prakticky
zastavuje. Zimní období přečkává v klidovém stavu u dna nádrží.
V našich podmínkách se kapr produkuje v hmotnosti nad 1,5 kg (kapr I.
třídy) a nad 2,5 kg (kapr výběr). Pro potřeby exportu je produkován i v hmotnosti
pod 1,5 kg. Tržní hmotnost dosahuje ve věku 3–4 let, hmotnosti kategorie výběr
zpravidla o rok později.
Jikernačky pohlavně dospívají ve věku 4–5let, mlíčáci o rok dříve. Pohlaví lze
rozeznat v předvýtěrovém období podle zvětšené břišní dutiny jikernaček. Vytírá se
na ponořené rostliny (litofilní druh) od konce dubna do června, při teplotě nad
18 °C. Jikry jsou bobtnavé, lepivé, žluté až zelené barvy. Velikost jiker před
nabobtnáním se pohybuje v rozpětí 1,1–1,3 mm, po nabobtnání pak 1,5–1,8 mm.
Relativní plodnost se u kapra pohybuje v rozpětí 100–200 tis. ks jiker na kg
hmotnosti, v 1 kg vytřených jiker je 700–800 tis. ks. Inkubační doba je 60–70
denních stupňů (d° nebo D°). Jedná se o součin počtu dnů inkubace a průměrné
teploty vody. Po vykulení se embryo (váčkový plůdek) na několik dnů zavěšuje na
ponořené rostliny (období zavěšování) a dochází k dokončení embryonálního
vývoje mimo jikru, potřeba živin a energie je kryta ze zásob žloutkového váčku
(endogenní výživa). Při teplotě 20 °C dochází zhruba 3. den po vykulení k naplnění
plynového měchýře a k zahájení příjmu potravy (přechod na exogenní výživu).
Potravu kapra tvoří zpočátku jemný zooplankton, v průběhu několika týdnů
začíná přijímat i bentické organizmy vhodné velikosti. S rostoucí velikostí začíná
přijímat střední a hrubý zooplankton (velikost nad 1,5 mm) nebo bentos v závislosti
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na potravní nabídce. Velmi dobře přijímá a využívá i aplikovaná krmiva, a to včetně
rostlinných – obilní šroty, obilí, sacharidové krmné směsi.
Rychlost růstu je ovlivněna teplotou prostředí a potravní nabídkou. Plůdek
kapra dosahuje na koci prvního vegetačního období přibližně 20–50 g, násada (K2)
200–500 (až 900) g a v dalších letech je hmotnostní přírůstek přibližně 1 (až 1,5) kg
ročně.

16.1.1 Reprodukce kapra
Technologie chovu kapra je postavena na umělém výtěru (nejrozšířenější
způsob reprodukce) s použitím hormonální stimulace. Použití hormonální stimulace
zajišťuje hromadné uvolnění dozrálých pohlavních produktů generačních ryb a
synchronizaci výtěru. Při umělém výtěru jsou pohlavní produkty získávány jemnou
masáží stěn břišní dutiny. Jikry jsou vytírány do suché nádoby a následně jsou
smíchány s mlíčím. Mlíčí se vytírá přímo na jikry nebo je odebíráno před výtěrem
jikernaček do suchých nádobek. Po přidání vody (nebo oplozovacího či
odlepkovacího roztoku) dojde k aktivaci spermií a následnému oplození jiker.
Pohyblivost spermií je přibližně 90 vteřin. Úroveň oplození se pohybuje nad hranicí
90 %. Po několika minutách klidu je nezbytné začít s odlepkováním. Odlepkování
odstraňuje lepivost jiker, která jim v přirozených podmínkách umožňuje zachycení
na vhodném substrátu. K odlepkování jiker kapra se nejčastěji používá roztok mléka
s vodou, a to jak mléka sušeného, tak mléka plnotučného ředěného 1 : 5–10 vodou.
Jinou možností je použití talku (100 g talku na 10 l vody, případně s přidáním
kuchyňské soli v množství 20–25 g). Odlepkování probíhá za stálého míchání jikrami
po dobu přibližně 60 minut.

Obr. 122: Umělý výtěr kapra obecného. Foto J. Mareš.
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Pro inkubaci jiker kapra obecného jsou zpravidla využívány Zugské láhve o
objemu přibližně 10 l, které se plní jikrami zhruba do 1/3. Průtok vody lahvemi
jemně pohybuje jikrami. K líhnutí (kulení) plůdku dochází při teplotě vody kolem
20 °C přibližně za 3 dny. Vykulený plůdek odchází s vodou (přepouští se) do žlabů
vybavených „kolébkami“ z jemného uhelonu, kde se plůdek zavěšuje na ponořený
substrát. V průběhu dalších dnů dochází k dokončení embryonálního vývoje. Jinou
alternativou je překonání tohoto období ve velkokapacitních inkubátorech. Po
rozplavání (naplnění plynového měchýře a zahájení exogenní výživy) se plůdek
vysazuje do rybničního prostředí k dalšímu odchovu.
Jinou možností výtěru kapra je využití tzv. Staročeské metody, která vychází
z přirozené reprodukce ve vhodných rybnících, nebo tzv. metoda Dubraviova. Ta
vychází z výtěru ryb ve speciálních malých rybníčcích, které následně slouží
k inkubaci jiker a k počátečnímu vývoji plůdku kapra až do jeho rozplavání.
Generační ryby jsou ihned po výtěru z rybníčků odloveny. Rozplavaný plůdek je
odlovován tzv. „třeboňskou lžící“ a je následně nasazován do plůdkových výtažníků.

Obr. 123: Zugské inkubační láhve. Foto J. Mareš.
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16.1.2 Odchov půdku
Odchov plůdku kapra se provádí v několika možných variantách. Klasickou
metodou je vysazení plůdku do plůdkových výtažníků, kde je plůdek odchováván do
konce vegetačního období, případně je loven v jarním období dalšího roku.
V takovém případě musí plůdkový výtažník splňovat podmínky pro zimování
plůdku. Plůdkové výtažníky se napouštějí jen krátkou dobu (přibližně týden) před
vysazením ryb, aby došlo k rozvoji přirozené potravy vhodné velikosti. Pro podporu
přirozené potravy jsou před napuštěním vyhnojeny zpravidla chlévskou mrvou
v dávce 2–3 t.ha-1. Případně jsou okraje rybníka několik týdnů před napuštěním
osety luskovinoobilnou směskou, která je při napouštění postupně zaplavována.
Plůdkový výtažník je před vysazením plůdku napuštěn zpravidla jen z části (tzv. na
velké loviště) a po vysazení ryb je postupně napouštěn na plný stav.

Obr. 124: Převod vykuleného plůdku kapra obecného do kolíbek. Foto J. Mareš.

Plůdek je z líhní dopravován v polyetylenových vacích s kyslíkovou
atmosférou. V přepravních pytlích (o objemu 20–50 l) jsou 2/5 vody a 3/5 kyslíku.
Množství ryb závisí na teplotě a délce přepravy. Při teplotě vody 20–25 °C a délce
přepravy nepřesahující 4 h se do 50l vaku nasazuje 100–120 tis. K0. Před vysazením
ryb do rybničního prostředí jsou vaky umístěny na hladinu rybníka pro vyrovnání
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teploty. Před vlastním vypuštěním se promíchává voda ve vaku s vodou rybniční
pro vyrovnání chemismu.
Po vysazení ryb jsou v průběhu dvou týdnů prováděny v mělkých okrajích
rybníka kontroly výskytu vysazených ryb. K tomu slouží světlá plocha umístěná
nade dnem rybníka, zpravidla je využívána duralová lopata. Plůdek kapra je zřetelně
vidět. V případě, že není výskyt zjištěn, rybník se nasazuje znovu. Obsádka
plůdkového výtažníku se pohybuje zpravidla kolem 100 tis. ks vysazeného K0 na 1
ha vodní plochy. Úroveň přežití do konce vegetačního období se pohybuje přibližně
v rozpětí 12–15 %. Nižší úroveň přežití není výjimkou.

Obr. 125: Raná stádia kapra obecného. Foto J. Mareš.

V průběhu vegetačního období jsou prováděny kontrolní odlovy pro zjištění
intenzity růstu, zdravotního a kondičního stavu chovaných ryb. Dále jsou sledovány
parametry kvality vody a výskyt přirozené potravy. Plůdek je odlovován na krmných
místech s použitím vhodných pomůcek (sak, vrhací síť, zátahová síť). Při poklesu
nabídky přirozené potravy (zooplanktonu) je zahajováno přikrmování zpravidla
obilními šroty nebo sypkou krmnou směsí pro plůdek, krmivo se podává na
krmných místech, která umožňují kontrolu příjmu potravy. Zpočátku se krmí na
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hladinu, postupně se přechází na přikrmování na dno rybníka. Kontrola příjmu
potravy je důležitá pro optimalizaci množství předkládaného krmiva.

Obr. 126: Plůdkový výtažník – Pohořelice. Foto J. Mareš.

Modifikovanou metodou je odchov plůdku s přelovením. Jedná se o
metodu využívající v průběhu prvního vegetačního období opakované nasazení ryb
do rybníků s optimalizovanou nabídkou potravy. Odchov je tak rozdělen do dvou
etap. V první je rozplavaný plůdek vysazen do plůdkových předvýtažníků
(plůdkových výtažníků I. řádu) a po 4–6 týdnech ve velikosti 4–5 cm je jako tzv.
rychlený plůdek (Kr) přeloven do výtažníků II. řádu. Termín výlovu rychleného
plůdku vychází z nabídky přirozené potravy v předvýtažníku. Výhodou je díky
optimalizovaným podmínkám zvýšená úroveň přežití, rychlejší růst a odchov pod
kontrolou chovatele. Nevýhodou je vyšší pracnost a nutnost mít k dispozici vhodné
rybníky. Pro odchov Kr se zpravidla nasazuje 100–250 tis. ks K0, v intenzivních
podmínkách až 1 mil.ha-1. Při vyšší hustotě obsádky je zapotřebí včas přikrmovat
kvalitní krmnou směsí. Plánované přežití je 40–50 % (může být i vyšší). Výlov se
provádí s využitím podložní sítě nebo pod hrází. Do plůdkových výtažníků II. řádu se
nasazuje 25–40 tis. ks Kr.ha-1, s předpokládaným přežitím 30–50 % (až více než 75
%).
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Obr. 127: Kontrolní odlovy – „pruby“. Foto J. Mareš.

Obr. 128: Rychlený plůdek kapra obecného. Foto J. Mareš.

V provozních podmínkách se u větších rybníků nasazených váčkovým
plůdkem využívá produkce tzv. zadržené násady. Jedná se o dvouletou rybu o nižší
kusové hmotnosti v rozpětí 100–200 g. Do takových rybníků se nasazuje 50–100 tis.
ks K0.ha-1. Zhuštěná obsádka ve druhém vegetačním období dosahuje nižšího

213

kusového přírůstku. Tato násada je zpravidla určena pro nasazení na dvě horka do
hlavních rybníků.
Zvláštní metodou počátečního odchovu raných stádií kapra je jeho odchov
v kontrolovaných podmínkách, zpravidla líhních před jeho vysazením do rybničních
podmínek. Délka tohoto odchovu se pohybuje od 8 do 21 dnů. Cílem je vysazení
plůdku do rybníků po dosažení stádia zvýšené odolnosti a tím zvýšení jeho přežití.
Ke krmení se při počátečním odchovu používá kombinace živé potravy a krmných
směsí.

16.1.3 Produkce násady kapra
Chov násady se provádí ve výtažnících. Příprava rybníků je zaměřena na
podporu rozvoje přirozené potravy – hrubého zooplanktonu a bentosu, napouští se
2–3 týdny před nasazením K1. Před napuštěním je v případě potřeby rybník
vyvápněn a v jarním období se aplikuje zpravidla organické hnojení. Běžná obsádka
je 1–3 tis. ks K1.ha-1, v rybnících s vyšší produkcí 5–6 (až 10 tis.) ks K1.ha-1. Nasazený
plůdek by měl být stejného původu a známého zdravotního stavu. V průběhu
vegetačního období jsou ryby přikrmovány, intenzita závisí na nabídce přirozené
potravy a kvalitě vody (zejména teplotě a obsahu rozpuštěného kyslíku).
K přikrmování se používají upravené obiloviny nebo vhodné krmné směsi.
Maximální denní dávka je do 5 % odhadované hmotnosti obsádky, přikrmuje se 2–
5x týdně. Krmný koeficient se pohybuje zpravidla na úrovni kolem 2. Dosažená
kusová hmotnost násady je 200–800 g, výše ztrát 10–20 %. V případě výskytu
vyššího množství predátorů mohou být ztráty násobně vyšší. Násada se loví
v podzimním nebo jarním období. V našich podmínkách je násada kapra již chována
v polykulturních obsádkách s dalšími druhy ryb.

Obr. 129: Násada kapra obecného. Foto J. Mareš.
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16.1.4 Chov tržních ryb
K produkci tržních ryb jsou využívány rybníky hlavní. Jedná se o střední a
velké rybníky, velmi často několik staletí staré. Rybníky jsou nasazeny z výlovů
výtažníků v podzimním nebo jarním období. Produkce tržní ryby se provádí v jedno
nebo dvouhorkovém systému. V rámci přípravy mohou být rybníky vápněny s cílem
stabilizovat hodnotu pH (na dno nebo na led) a prohnojeny s cílem podpořit
přirozenou produkci. Výše obsádky hlavních rybníků se pohybuje v rozpětí 500–
1000 ks K2.ha-1, přesný počet je stanoven na základě výpočtu. Ten zohledňuje
požadovanou kusovou hmotnost při výlovu, přirozenou produkci konkrétního
rybníka a případný přírůstek z přikrmování. V hlavních rybnících jsou ryby
přikrmovány podle potřeby 2–5 x týdně v dávce zpravidla nepřekračující 5 %
hmotnosti obsádky. K přikrmování jsou využívány obiloviny, luskoviny nebo krmné
směsi na bázi obilovin s obsahem dusíkatých látek na úrovni 12–18 %. Výše krmné
dávky je stanovována podle kontrolních odlovů a odhadu početnosti obsádky
vycházející z počtu nasazených ryb a odhadu ztrát. Kontrolní odlovy se provádějí
obvykle 2–3 krát v průběhu léta, jejich cílem je posouzení růstu a zdravotního stavu
ryb, na jejich základě se provádí i odhad velikosti tržních ryb při výlovu. Výše ztrát
za celé vegetační období je 2–5 %. Výši ztrát na hlavních rybnících ovlivňuje výskyt
predátorů a pytláctví. Výlov hlavních rybníků probíhá v lovišti s použitím podložní
nebo zátahové sítě. V hlavních rybnících jsou využívány polykulturní obsádky pro
zvýšení produkce rybníka. Spektrum chovaných druhů vychází z charakteru rybníka
a potravní nabídky.

Obr. 130: Kapr obecný v tržní velikosti. Foto J. Mareš.
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16.2 Chov lína obecného
Lín obecný (Tina tinca) je tradiční doplňkovou rybou přisazovanou ke kapru.
Jedná se teplomilný a poměrně nenáročný rybí druh, tolerující zabahněné rybníky a
nízkou koncentraci kyslíku. Může být chován i v silně eutrofních rybnících,
zarostlých vodní vegetací se silnou vrstvou sedimentů. Produkce lína se
dlouhodobě pohybuje na úrovni kolem 200 tun (160–260 t) ročně. Jeho produkci a
odbyt významně ovlivňuje jeho export. Ve srovnání s kaprem roste pomaleji, tržní
hmotnost (nad 200 g) dosahuje ve třetím až čtvrtém roce. Jikernačky rostou od
druhého roku života přibližně o 30 % rychleji. Rychleji rostou i triploidní jedinci,
kteří se v populaci línů přirozeně vyskytují. Z tohoto důvodu se u línů provádí i
cílená triploidizace. Tržní lín se zpravidla třídí na velikost 200–350 g a nad 350 g,
podle požadavků zákazníků. Část produkce (hmotnosti do 200 g) je využívána jako
násadový materiál do tekoucích vod.
Jikernačka pohlavně dospívá ve věku 3–4 let, mlíčák o rok dříve. Pohlaví lze
od druhého roku rozlišit podle tvaru břišních ploutví, mlíčák má ploutve větší,
přesahující řitní otvor, se ztluštělým druhým tvrdým paprskem. Jedná se o fytofilní
druh s porcovým výtěrem (2–3 dávky). Výtěr probíhá v měsících červnu až červenci
při teplotě 20–23 °C. Relativní plodnost se pohybuje v rozmezí 100–200 tis. ks
jiker.kg-1 hmotnosti jikernačky. Jikry jsou žlutozelené, bobtnavé, silně lepivé o
velikosti 0,7 mm před nabobtnáním, resp. až 1,3 mm po nabobtnání. Sperma u
mlíčáků je husté, vylučované spolu s močí, která aktivuje spermie. To je určitá
komplikace při provádění umělého výtěru.
Základem technologie chovu lína je umělý výtěr s použitím hormonální
stimulace obou pohlaví. Technika je obdobná jako u kapra. K stimulaci se používá
kapří hypofýza (u mlíčáků) a syntetické přípravky (u jikernaček). Po oplození je
nutné odlepkování, v současnosti je využíváno odlepkování pomocí enzymu
alkalázy, a to po dobu dvou minut. Je ale možné použití i jiné metody (odlepkování
mlékem, suspenzí jílu apod.). Mlíčí musí být aplikováno na jikry přímo od mlíčáků,
pokud jsou vytíráni odděleně, mlíčí je přechováváno v imobilizačním roztoku.
Inkubace jiker probíhá v inkubačních lahvích. Délka inkubace je 60–65 denních
stupňů, tj. 3–4 dny. Vykulený plůdek je velmi malý, kolem 4 mm. Po vykulení je
plůdek přechováván podobně jako u kapra ve speciálních kolíbkách, kde se
zavěšuje. K rozplavání dochází v závislosti na teplotě za 3–7 dnů. V této době je
jeho hmotnost kolem 0,5 mg. Po zahájení exogenní výživy přijímá drobný
„prachový“ zooplankton (vířníci a nauplia buchanek), později přechází na střední
zooplankton a v průběhu vegetačního období na bentos. Přeprava rozplavaného
plůdku na rybníky se provádí v polyetylenových pytlích s kyslíkovou atmosférou.
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Odchov plůdku lína se provádí alternativně budˇv monokultuře při obsádce
100–400 tis. ks L0.ha-1, nebo v polykultuře s kaprem s vysazením 10–20 tis. ks L0.ha1
. Pro zajištění dostatečného množství drobného zooplanktonu se při chovu
v monokulturní obsádce napouští výtažník 2–4 dny před nasazením ryb. Úroveň
přežití se pohybuje v rozpětí 5–30 % při dosažené kusové hmotnosti 5–20 g.
Základem přírůstku je přirozená potrava.
Jako alternativa k umělému výtěru a následnému odchovu plůdku je možné
využít několik dalších způsobů produkce plůdku na bázi přirozeného výtěru s
následným odchovem. Rovněž je ověřena technologie počátečního odchovu plůdku
lína v líhních, včetně využití recirkulačních systémů.
Násadový materiál lína obecného je zpravidla produkován v polykulturních
obsádkách s kaprem, kde může tvořit ve vhodných rybnících až 50 % obsádky.
Nejčastěji se používá přisazení L1 v množství 20–30 % hmotnosti obsádky kapra.
V případě chovu v monokulturní obsádce se nasazuje přibližně 10 tis. ks L1 na
hektar. Lovená násada dosahuje hmotnosti 50–150 g, při úrovni přežití 70–90 %.
Tržní líni jsou chováni společně s kaprem v podílu 10–30 % obsádky K2. Úroveň
přežití je ovlivněna místními podmínkami, kromě jiného i hustotou obsádky kapra a
výskytem predátorů. Dosahovaná hmotnost tržních ryb ve třetím, resp. čtvrtém
roce je 250–350 g. Přikrmování lína je ve všech věkových kategoriích složitější než u
kapra. Špatně tráví neupravený škrob, takže krmivo předkládané kapru sice přijímá,
ale jeho využití je nízké. Pro přikrmování lína je potřeba využít kvalitnější krmné
směsi.

16.3 Chov štiky obecné
Štika obecná (Esox lucius) patří do skupiny dravých druhů ryb chovaných
v rybničních podmínkách spolu s kaprem. Štika je přisazována ke kaprovi již po řadu
století, zejména s cílem eliminovat potravní konkurenci této hlavní chované ryby,
včetně regulace počtu kaprů v rybníce. Není příliš náročná na kvalitu vody, snáší
teploty přes 27 °C. Vyžaduje členité břehy nádrží s dostatkem úkrytů. Je velmi dravá
a od velikosti několika centimetrů se u ní projevuje kanibalizmus. Produkce štiky
z chovu se dlouhodobě pohybuje v rozpětí 70–100 tun ročně, na udici se ročně
vyloví kolem 150 tun této ryby. Tržní hmotnost je od 0,7–1,0 kg, kterou dosahuje
v závislosti na potravní nabídce ve druhém až třetím roce.
Jikernačky štiky pohlavně dospívají ve 2.–3. roce, mlíčáci o rok dříve.
Množství potravy ovlivňuje i dosažení pohlavní dospělosti, v případě jejího
„nadbytku“ mohou být mlíčáci plodní již v prvním roce života. Štika se vytírá
zpravidla v březnu (únoru až dubnu) při teplotě 7–9 °C na ponořené rostliny
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(fytofilní druh). Jikry jsou mírně lepkavé, mírně bobtnavé, ve velikosti 2–2,5 mm,
relativní plodnost je 20–40 tis. ks jiker.kg-1 hmotnosti jikernačky, inkubační doba
120 denních stupňů. Pohlavní dimorfismus je nevýrazný. Typické pro samce štiky je
malé množství produkovaného mlíčí.

Obr. 131: Umělý výtěr samice štiky obecné. Foto J. Mareš.

Plůdek štiky se po vykulení zavěšuje na ponořený substrát, na kterém
dokončuje embryonální vývoj. Jeho potravu tvoří z počátku zooplankton, velmi
rychle se však stává dravcem, již od 3 cm, tj. 2–3 týdnů. V dalším období roste při
dostatku potravy velmi rychle, v prvním roce života dosahuje běžně hmotnosti 100–
200 g (až 500 g), ve druhém roce zhruba 1 kg. V dalších letech přirůstá 1–2 kg ročně
se spotřebou krmných ryb na úrovni zhruba 4,5 kg na kilogram přírůstku.
Základem chovu štiky je její umělý výtěr. K výtěru se používají ryby ve věku
3–4 let. Generační ryby se shromažďují z výlovů v podzimním období do vhodných
rybníků s přídavkem dostatku krmných ryb. Ty jsou nezbytné pro vývoj kvalitních
pohlavních produktů. V období výtěru jsou generační ryby sloveny a vytříděny.
Jikernačky připravené k výtěru, tj. uvolňující jikry, jsou vytírány standardní metodou
do suchých nádob. S ohledem na malé množství mlíčí, je odebíráno do suchých
injekčních stříkaček a následně aplikováno na jikry, nebo jsou mlíčáci usmrceni,
gonády vypreparovány a mlíčí separováno přes síťovinu přímo na jikry. Aktivace
pohlavních produktů a oplození probíhá po přidání vody. S ohledem na nízkou
lepkavost jiker je technika jejich odlepkování závislá na podmínkách líhně.
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K odlepování je možné použít jíl nebo talek, případně se lepkavost odstraňuje
pouze opakovaným proplachování jiker. Hormonální stimulace se u štik neprovádí.

Obr. 132: Umělé oplodnění jiker štiky obecné separovaným mlíčím. Foto J. Mareš.

Inkubace probíhá v inkubačních lahvích různého typu. Před vykulením jsou
jikry zpravidla přesazovány do plochých přístrojů nebo žlabů, do kterých je umístěn
substrát na zavěšení plůdku po vykulení. Po rozplavání (za 5–10 dnů) se plůdek
distribuuje. K jeho přepravě se používají standardní polyetylenové vaky (PE vaky)
s kyslíkovou atmosférou.
K získání plůdku je možné využít i přirozený výtěr, kdy se zpravidla k násadě
kapra přisazují generační štiky. Výsledky takové metody jsou nejisté.
Odchov plůdku štiky je možné provádět několika různými způsoby. Moderní
technologie představuje chov plůdku rychleného s využitím malých rybníčků, žlabů,
betonových nádrží, sádek, příkopových rybníčků nebo závěsných vaků. Důležité je
udržování dostatku přirozené potravy vhodné velikosti. Množství nasazených ryb je
od 2–3 ks Š0 na 1 m2 až po 20 ks při využití příkopových rybníčků nebo nádrží.
Odchov probíhá po dobu 2–3 týdnů do velikosti zpravidla 3 cm, pak propuká téměř
masový kanibalizmus. V rybníčcích se úroveň přežití pohybuje na úrovni 10–20 %,
ve speciálních nádržích při dostatku potravy pak až 50 %. Rychlený plůdek je
vysazován v množství do 500 ks.ha-1 do výtažníků nebo hlavních rybníků. Úroveň
přežití do konce vegetačního období může dosáhnout až 50 %. Klasickou metodou
je přisazování Š0 do výtažníků nebo hlavních rybníků v množství 200–2000 ks.ha-1
s přežitím zhruba 10 %. Důležité je vždy vysazovat plůdek do pobřežních partií, kde
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najde úkryt. Pro produkci tržních štik se nasazuje roček (Š1) v počtu 20–50 ks.ha-1
nebo násada (Š2) v množství 3–6 ks.ha-1 s předpokládaným přežitím až 90 %. O
úrovni přežití a dosažené velikosti tržních ryb vždy rozhoduje množství velikostně
vhodných ryb.

Obr. 133: Inkubace jiker v Zugských lahvích – Rybníkářství Pohořelice. Foto J.
Mareš.

16.4 Chov candáta obecného
Candát obecný (Sander lucioperca) je považován v podmínkách ČR a Evropy
za nejkvalitnější a nejcennější rybu chovanou v sladkovodní akvakultuře. Tomu
odpovídá i její tržní cena. Patří mezi náročnější druhy, vyžaduje čistou vodu
s dostatkem rozpuštěného kyslíku. Vyhovují mu hlubší a rozlehlejší rybníky s tvrdým
nezabahněným dnem. Při výlovu je nutná šetrná manipulace. Produkce candáta
z chovu se pohybuje v rozpětí 40–60 tun ročně. Přibližně dvojnásobek až
trojnásobek produkce je uloven na udici v rybářských revírech. Tržní hmotnosti od
0,75 do 1,0 kg dosahuje ve třech až čtyřech letech. Pro vysazování do tekoucích vod
se nejčastěji využívá roček candáta.
Pohlavní dospělosti jikernačka dosahuje ve věku 4 let, mlíčák o rok dříve.
Pohlaví lze odlišit v předvýtěrovém období, kdy mají jikernačky větší objem tělní
dutiny a bílé břicho, u mlíčáků je břicho mramorované a šedé. Výtěr probíhá
v dubnu až květnu při teplotě vody 10–14 °C na kořínky rostlin nebo písčité či
štěrkovité dno. Mlíčák hlídá výtěrové hnízdo. Relativní plodnost je 150–200 tis. ks
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jiker na kilogram hmotnosti jikernačky, jikry jsou drobné, světle hnědé, lepkavé,
bobtnavé, o velikosti 0,6–0,8 mm před a 1,0–1,5 mm po nabobtnání. Inkubační
doba je 120–150 denních stupňů.
Po vykulení plůdek candáta plave díky tukové kapénce. K zahájení příjmu
potravy (exogenní výživy) dochází ještě před naplněním plynového měchýře.
V porovnání s plůdkem štiky je méně dravý, zpočátku konzumuje drobný
zooplankton (při zahájení příjmu potravy je jeho hmotnost kolem 0,5 mg), později
hrubší zooplankton a bentos. Část populace přechází v průběhu vegetačního
období na dravý způsob výživy, přibližně ve velikosti 40–60 mm. Při nedostatku
potravy se může objevit kanibalizmus. Rychlost růstu candáta je v porovnání se
štikou nižší, na konci prvního vegetačního období dosahuje velikosti 10–15 cm (až
35 cm), ve druhém pak 200–300 g a od třetího roku může přírůstek dosahovat 0,5–
1 kg ročně. Rychlost růstu ovlivňuje množství velikostně vhodných potravních ryb.
Přestože je i v chovu candáta provozně ověřen umělý výtěr, zůstává hlavní
metodou jeho rozmnožování výtěr poloumělý, tzv. Šustova metoda. Principem je
vysazení generačních ryb do malých nádrží, kde jsou na dně umístěna výtěrová
hnízda. Plochá hnízda o velikosti 60x60 cm až 80x80 cm mají pevný rám tvořený
zpravidla z ocelové kulatiny, na kterém je pomocí drátu připevněn výtěrový
substrát (ostřicové desky, umělá tráva, kartáčovina apod.). U candáta probíhá
párový výtěr, počet vysazených generačních párů odpovídá maximálně počtu hnízd.
Mlíčák „obsadí“ a vyčistí hnízdo a po výtěru jikry hlídá. Je možné použít hormonální
stimulaci (hypofýzu nebo syntetický preparát) pro urychlení a synchronizaci výtěru.
Hnízda s jikrami se po uplynutí zhruba 100 denních stupňů přesazují do odchovných
rybníčků nebo žlabů pro další vývoj a odchov. Provozně se počítá na 1 hnízdo 50–
100 tis. ks jiker. Přirozený výtěr se provádí jen u větších extenzivně
obhospodařovaných rybníků. Použití hnízd ve velkých nádržích je určeno pro získání
jiker od divoce žijících candátů, nebo pro podporu přirozené reprodukce
v konkrétní nádrži.
Odchov plůdku candáta (Ca1) je vhodné provádět v malých rybníčcích
v monokultuře s podporou rozvoje přirozené potravy a přisazením vhodných
krmných ryb (lín obecný, střevlička východní), které plůdek candáta konzumuje
v druhé polovině vegetačního období. Rybníčky se napouštějí 2–4 dny před
nasazením hnízd. Do těchto rybníčků se nasazují 2–4 hnízda na ha vodní plochy.
Hnízda se umísťují do hloubky alespoň 50 cm a zakryjí pletivem proti predátorům
(kachnám, obojživelníkům, rybám). Roček candáta dosahuje do konce vegetačního
obdobní velikosti 10–15 cm při úrovni přežití zhruba 10 %. V současnosti je často
využíván systém chovu s produkcí rychleného plůdku candáta (Car) v malých
rybníčcích (0,1–0,5 ha). Rychlený plůdek se loví přibližně za 30 dnů po vyčerpání
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přirozené potravy. Nasazuje se 1 hnízdo na 100 m2, velikost loveného rychleného
plůdku je 30–40 mm (50 mm), při kusové hmotnosti 0,3–0,8 g a přežití 10–50 %.
Výlov probíhá zpravidla pod hrází. Rychlený plůdek je dále odchován v monokultuře
do konce vegetačního období nebo je vysazován do polykulturních obsádek,
případně je adaptován na podmínky intenzivního chovu s přechodem na kompletní
krmné směsi. Při chovu plůdku (Caj–1) v polykultuře s kaprem (K0 nebo K1) se
nasazuje 1 hnízdo na 1 ha, výsledky odchovu takovým způsobem jsou různé.
Chov násadového materiálu candáta a tržních ryb se provádí
v polykulturních obsádkách s kaprem a dalšími druhy ve vhodných rybnících.
Obsádky candáta se pohybují v rozmezí 50–150 ks.ha-1 Ca1 (500–1000 ks.ha-1 Car),
resp. 5–20 ks.ha-1 Ca2. Dvouletá násada candáta dosahuje hmotnosti 200–300 g (až
500 g) při úrovni přežití 40–60 %, tržní ryby pak 750–1000 g a 50–80 %. Plůdek
candáta se často vysazuje do dvouhorkových rybníků. O rychlosti růstu a úrovni
přežití rozhodují vedle dostatečné nabídky přirozené potravy i podmínky prostředí
v konkrétním rybníce, zejména již zmíněný obsah rozpuštěného kyslíku. Pro
eliminaci ztrát nevhodnou manipulací je zapotřebí při výlovu všech věkových
kategorií candáta maximální šetrnosti.

16.5 Chov sumce velkého
Sumec velký (Silurus glanis) je naše největší chovaná ryba. Ze skupiny
dravých druhů ryb je nejméně náročný na podmínky prostředí, toleruje minimální
obsah rozpuštěného kyslíku a je teplomilným druhem. Optimální teplota prostředí
pro jeho chov se pohybuje mezi 23–27 °C. Do obsádek rybníků byl zařazen až ve
druhé polovině 20. století. Roční produkce z chovných zařízení se pohybuje
v rozpětí 50–60 t, celková produkce ČR včetně úlovků na udici je 140 –150 tun.
Vedle rybničních podmínek je běžně chován i ve speciálních zařízeních, celoročně
na oteplené vodě s použitím kompletních krmných směsí. Tržní hmotnost 1,5–2,5
kg dosahuje ve tříletém cyklu, ve speciálních zařízeních ve věku 12–16 měsíců.
Nicméně na trhu je zájem o sumce kusové hmotnosti 3–5 kg, menší sumci ze
speciálních zařízení se realizují na trhu ve formě filetů s kůží nebo bez kůže. Jako
násadový materiál do rybářských revírů se zpravidla využívá rychlený plůdek, roček
nebo jarní násada ze speciálních zařízení. Důvodem použití větších ryb je eliminace
ztrát díky onemocnění ektoparazitem Ichthyophthirius multifiliis (kožovec), který v
prvním roce života a v průběhu prvního zimování způsobuje ztráty až přes 90 %.
Pohlavní dospělost dosahuje samice sumce ve třetím až pátém roce, samci
zpravidla již ve třetím roce života. Pohlavní dimorfismus je u sumce poměrně
nevýrazný, přesné rozlišení pohlaví vyžaduje praxi. Jako rozlišovací znaky je uváděn
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tvar, případně zbarvení močopohlavní papily, povrch tvrdých paprsků prsních
ploutví a tvar a velikost břicha. Nicméně spolehlivým znakem je velikost břicha
přibližně měsíc před výtěrem. Výtěr sumce probíhá v červnu a počátkem července
při teplotě 20–22 °C. Jikry jsou vytírány na kořínky a samec „hnízdo“ hlídá. Relativní
plodnost je 8–25 tis. jiker, jikry jsou bobtnavé, lepivé, o velikosti 2,0 mm před
nabobtnáním a 3,0–3,5 mm po něm. Inkubační doba je 55–70 denních stupňů, tj.
přibližně 3 dny.
Produkce sumce velkého je postavena na umělém výtěru s hormonální
stimulací. K výtěru jsou využívány ryby ve věku 5–12 let. S ohledem na jejich
velikost je při manipulaci používána jejich anestézie (hřebíčkový olej, 2–
phenoxyethanol apod.). K hormonální stimulaci generačních ryb je využívána kapří
hypofýza v dávce přibližně 5 mg.kg-1 jejich hmotnosti. Mlíčí je aktivováno
vylučovanou močí, takže je odebíráno do imobilizačního roztoku (obdobně jako u
lína). K odlepkování jiker sumce se využívá celá řada metod, v poslední době
převažuje odlepkování pomocí enzymu alkalázy. Inkubace probíhá zpravidla v
Zugských lahvích, po vykulení se plůdek shromažďuje ve žlabech s nízkým vodním
sloupcem. S ohledem na světloplachost sumce jsou žlaby zpravidla zakrývány.
Plůdek sumce je možné od zahájení exogenní výživy přikrmovat startérovými
směsmi pro lososovité ryby o zrnitosti 0,25–0,3 mm. Přirozenou potravou je
v tomto období zooplankton s postupným přechodem na bentos. V kontrolovaných
podmínkách (líhně, žlaby, RAS) se z důvodu zdravotního rizika přenosu parazitů a
onemocnění využívá přirozená potrava jen velmi omezeně. Vedle umělého výtěru
je v omezené míře využíván u sumce i poloumělý výtěr na v rybníčcích instalovaná
výtěrová hnízda. Výtěrové hnízdo pro sumce má tvar jehlanu o výšce kolem 1,5 m.
Výtěrový substrát tvoří zpravidla kořínky olší. Obdobně jako u candáta se hnízdo po
úspěšném výtěru přenáší do jiného rybníčka nebo speciálního zařízení.
Odchov plůdku sumce velkého je možné provádět v monokultuře do stadia
rychleného plůdku v malých nebo příkopových rybníčcích, při nasazení 50–300 ks
Su0 na m2. Rychlený plůdek se loví zpravidla po 4 týdnech ve velikosti 40–60 mm a
dosaženou úrovní přežití 10–50 %, resp. po 60 dnech ve velikosti 80–120 mm při
srovnatelném přežití. Při odchovu je možné použít přikrmování suchými krmnými
směsmi. Rychlený plůdek se dále vysazuje pro další odchov v monolukturní obsádce
do kategorie ročka s přisazením krmných ryb. Dosažená úroveň přežití (Sur–1) je do
50 % a dosažená velikost 10–17 cm. Velmi často je odchov plůdku prováděn ve
speciálních zařízeních (do kategorie Suk, Sur, Su1+) s následným vysazením do
přirozených podmínek. Dosažená velikost v jarním období (Su1+) se pohybuje na
úrovni 150–350 g. Při vysazení váčkové plůdku do polykulturních obsádek je
výsledek odchovu velmi nejistý, a to z důvodu možnosti přenosu ektoparazitů.
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Odchov násadového materiálu a tržních ryb se provádí v polykulturních
obsádkách v rybnících v teplejších oblastech. Na ha plochy rybníka se vysazuje 50–
200 ks Su1 s dosahovanou hmotností na konci vegetačního období 300–600 g a
přežitím 20–40 %, resp. 10–60 ks Su2 s cílovou hmotností 1,5–2,5 kg a přežitím 60–
80 %. Rychlost růstu je ovlivněna teplotou vody v průběhu vegetačního období a
množstvím potravních ryb vhodné velikosti. V našich podmínkách se v rybničním
chovu násady a tržního sumce přikrmování neprovádí.

16.6 Chov býložravých ryb
V 60. a 70. letech minulého století byly do České republiky importovány tři
druhy tzv. býložravých ryb. Jedná s o amura bílého (Ctenopharyngodon idella),
tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) a tolstolobika pestrého (H.
nobilis), s aktuálně validním názvem tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis).
Import uvedených druhů ryb byl motivován zlepšením využití přirozené produkce
rybníků, zejména využití primární produkce, zvýšením nabídky rybího masa a
využitím biomelioračních schopností těchto druhů. Svými požadavky na podmínky
prostředí se podobají kapru. Vhodnější jsou spíše do teplejších rybníků. Býložravé
ryby poměrně rychle rostou a jsou vhodnými druhy do polykulturních obsádek, kde
využívají spektrum přirozené potravy opomíjené našimi druhy ryb. Díky potravnímu
spektru dochází u amura bílého a tolstolobika pestrého k částečné potravní
konkurenci s chovaným kaprem. Produkce býložravých ryb se pohybuje
dlouhodobě v rozpětí 750–1.000 tun ročně. Vedle tržních ryb je produkován
násadový materiál amura bílého pro zarybňování rybářských revírů. Na udici je
ročně uloveno přibližně 100 t býložravých ryb, více než 80 % tvoří amur. Tržní
hmotnost býložravých ryb je nad 1,5 kg a dosahují ji ve třetím roce produkčního
cyklu.
Všechny tři druhy býložravých ryb přijímají z počátku zooplankton. Amur
postupně rozšiřuje potravní spektrum na bentos a v průběhu několika týdnů začíná
přijímat i drobné rostlinné organizmy. V dalších letech se orientuje na vyšší vodní
rostliny, přičemž preferuje měkké ponořené vodní rostliny, nicméně je schopen
konzumovat i tvrdé vodní rostlin, zejména v prvních fázích jejich vegetace.
V polykulturní obsádce s kaprem ochotně přijímá krmivo předkládané kapru, je
možné jej přikrmovat i suchozemskou vegetací umístěnou na hladinu. Oba druhy
tolstolobiků patří mezi filtrátory a typické planktonofágy. Získávají potravu pomocí
filtračního aparátu vyvinutého na žaberních obloucích. Rozdíl je mezi oběma druhy
v jeho hustotě. V případě Tb je tento aparát velmi hustý a umožňuje mu získávat
částice od velikosti 10 µm, jeho potravní spektrum tvoří zejména fytoplankton,
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doplněný drobným zooplanktonem. U Tp je filtrační aparát řidší a zachycuje
organizmy o velikosti 40–60 µm. Potravní spektrum je tvořeno směsí fyto a
zooplanktonu. V jeho případě dochází tedy k potravní konkurenci s kaprem.
Býložravé ryby pohlavně dospívají poměrně pozdě. Amur a tolstolobik bílý
ve věku 5–8 let, tolstolobik pestrý až v 8–13 letech. Dosažení pohlavní dospělosti je
ovlivněno podmínkami prostředí a potravní nabídkou. Pohlavní dimorfismus je
zřejmý až v období před výtěrem. Jikernačky mají zvětšenou tělní dutinu a mlíčáci
drsnější prsní ploutve. Všechny tři druhy patří z hlediska výtěru mezi pelagofilní
ryby. V našich podmínkách se přirozeně nerozmnožují. Důvodem je krátké
vegetační období, resp. nasbírání nedostatečné sumy teplot a nemožnost dlouhých
výtěrových migrací nutných k vývoji a dozrání pohlavních produktů. Proto je
nezbytná příprava na umělý výtěr v oteplené vodě. K reprodukci dochází při teplotě
vody 21–23 °C. Jikry býložravých ryb patří mezi nelepivé a silně bobtnavé. Před
nabobtnáním je jejich velikost kolem 1 mm, po jejich nabobtnání 3,5–5 mm.
Relativní plodnost dosahuje u Ab a Tb 60–80 tis. ks jiker.kg-1, u Tp 50–60 tis. ks
jiker.kg-1. Inkubační doba je velmi krátká, přibližně 1 den, tj. 20–30 denních stupňů.
Váčkový plůdek o velikosti kolem 5 mm ihned plave. Na exogenní výživu přechází
v průběhu jednoho týdne (4.–7. den po vykulení).
Z předcházejícího textu je zřejmé, že býložravé ryby jsou v našich
podmínkách rozmnožovány pouze prostřednictvím umělého výtěru. Ten probíhá
v měsících červnu a červenci s použití hormonální stimulace. K té je použita kapří
hypofýza obdobně jako u kapra, nicméně ve vyšších dávkách (u jikernaček až přes
10 mg.kg-1, u mlíčáků kolem 7 mg.kg-1). S ohledem na velikost ryb probíhá výtěr
v anestézii. Technika výtěru je shodná s technikou používanou u našich druhů ryb.
Jikry není potřeba odlepkovávat, inkubace probíhá ve standardních inkubačních
lahvích nebo ve velkokapacitních inkubátorech (označovaných např. jako Dněpr
nebo Amur). Při stanovení množství jiker umístěných do inkubačních lahví je
zapotřebí zohlednit jejich silné bobtnání. Váčkový plůdek je vysazován přibližně 4.
den po vykulení. Po zahájení exogenní výživy přijímá drobný zooplankton.
Odchov plůdku býložravých ryb probíhá zpravidla v monokulturní obsádce
v malých rybníčcích (mohou být využity i příkopové rybníčky) napouštěných 2–4
dny před vysazením váčkového plůdku. Nejefektivnější metodou je odchov
s přelovením rychleného plůdku. Jednotlivé druhy jsou odchovávány buď
samostatně, nebo společně. Plůdek je možné v rybníčcích přikrmovat (sypké krmné
směsi pro kaprovité ryby, mouka apod.). Do předvýtažníku se nasazuje přibližně
0,5–2 mil. ks.ha -1 váčkového plůdku, délka odchovu je 3–5 týdnů, dosažená velikost
plůdku činí 3–4 cm, úroveň přežití 20–70 % (až 85 %). Do plůdkového výtažníku je
rychlený plůdek vysazován v množství 100–150 tis. ks.ha-1. V případě odchovu
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v polykulturní obsádce s kaprem je zapotřebí nasazovat do rybníčků nejprve
váčkový plůdek býložravých ryb (zhruba 40–50 tis. ks.ha-1) a následně přisadit
rychlený plůdek kapra (v počtu asi 5 tis. ks.ha-1). Pokud je přisazován plůdek
býložravých ryb ke kapru, zpravidla již nenachází v rybnících dostatek vhodné
potravy a úroveň přežití je velmi nízká. Společně odchovaný plůdek se netřídí a dále
se nasazuje pro produkci násad. Během výlovu se pouze odhaduje podíl
jednotlivých druhů loveného plůdku. Rychlený plůdek a plůdek býložravých ryb je
možné odchovávat v příklopových rybníčcích nebo s využitím počátečního odchovu
ve speciálních zařízeních s použitím startérových směsí. Násadový materiál a tržní
ryby se chovají v polykulturních obsádkách. Podle charakteru rybníka se k plůdku
kapra nasazuje až 50 % obsádky býložravých ryb. Jejich přežití se v průběhu 2.
vegetačního období může pohybovat na úrovni 60–90 %, jeho výše je ovlivněna
teplotním průběhem roku a výskytem predátorů. Do hlavních rybníků se přisazuje
násada býložravých ryb v množství 10–30 % obsádky kapra. Největší podíl tvoří
tolstolobik bílý, který není přímým potravním konkurentem kapra, nejvíce ceněným
je amur bílý, jehož realizační cena je srovnatelná s kaprem. Přežití býložravých ryb
v hlavních rybnících je 80–90 %. Problémem při manipulaci s býložravými rybami je
jejich „temperament“ (vysoká plachost provázená nadměrnou únikovou reakcí),
kdy vyskakují z vody a může dojít k jejich poranění. Doporučené je jen krátkodobé
sádkování, v jeho průběhu se objevují zejména u tolstolobiků značné ztráty.
Obsádka amura bílého je využívána jako biologická metoda omezování
nadměrného rozvoje vodních porostů – biomeliorace. K dosažení efektu omezení
rozvoje makrofyt je zapotřebí vysadit minimálně 10–50 ks Ab3 nebo 400–600 ks Ab2
na ha vodní plochy. U silně zarostlých nádrží je doporučená obsádka vyšší, min. 250
ks Ab3 nebo 750 ks Ab2. V těchto rybnících je dále zapotřebí snížit nebo zastavit
přikrmování, v opačném případě se amur orientuje na předkládané krmivo.
Efektivní omezení rozvoje fytoplanktonu, resp. vodního květu sinic prostřednictvím
obsádky tolstolobika se zatím nepotvrdilo.

16.7 Chov síhovitých ryb
Na konci 19. století a v druhé polovině 20. století k nám byly introdukovány
dva druhy síhových ryb. Postupně došlo k rozšíření jejich chovu, zejména ve výše
položených a chladnějších rybnících. Jednalo se o síha severního marénu
(Coregonus maraena) a síha peledě (Coreghonus peled). Oba druhy jsou
chladnomilné s optimální teplotou pro chov do 20°C. K maximálnímu rozvoji jejich
chovu došlo v 80. letech minulého století, kdy jejich produkce dosahovala úrovně
až 400 tun ročně. V současnosti se díky zejména vývoji kvality vody (zvýšená teplota
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v letním období) a predačnímu tlaku rybožravých predátorů (převážně kormoránů)
produkce pohybuje zhruba od 20 do 30 tun ročně. Tržní hmotnost síhovitých ryb je
od 250 g (300–700g), tu dosahují ve třetím roce chovu. V současnosti je provozně
využívána produkce násadového materiálu v kontrolovaných podmínkách (sádky,
žlaby) s použitím kompletních krmných směsí a na úrovni poloprovozního
ověřování i produkce tržních ryb. Tento způsob chovu eliminuje negativní vliv
predátorů.
Období výtěru obou druhů spadá do podzimního a zimního období. Maréna
pohlavně dospívá ve druhém až třetím roce života, vytírá se v období listopad až
prosinec, v návaznosti na pokles teploty vody na 4–6 °C. Pohlaví lze rozlišit
v předvýtěrovém období, kdy má mlíčák třecí vyrážku. Relativní plodnost se
pohybuje v rozmezí 20–30 tis. ks jiker, inkubační doba 250–300 denních stupňů,
kulení plůdku trvá několik dnů. Peleď dosahuje pohlavní dospělosti převážně ve
druhém roce, období výtěru navazuje na marénu, tedy od začátku prosince do
poloviny ledna. Mlíčáci mají obdobně jako u marény třecí vyrážku, pohlaví však lze
rozlišit zejména podle objemu břišní dutiny. Relativní plodnost je vyšší, a to 50–80
tis. jiker. Inkubační doba se pohybuje v rozpětí 160–200 denních stupňů. Jikry obou
druhů jsou mírně bobtnavé a mírně lepkavé (někdy označované jako
polopelagické). Maréna má mírně větší jikry, přibližně 2,5–3,0 mm a 2,9–3,6 mm po
nabobtnání, peleď pak 1,5–2,0 mm, resp. 2,0–2,5 mm. Velikost vykuleného embrya
je kolem 10 mm a díky tukové kapénce ihned plave. K zahájení exogenní výživy
dochází na koci prvního týdne po vykulení. Počáteční potravu tvoří drobné druhy
zooplanktonu. Postupně dochází k rozdílné potravní speciaci. Zatímco síh peleď
zůstává celoživotně převážně filtrátorem, konzumujícím zooplankton i v zimním
období, v potravě marény tvoří významnou součást bentická potrava. Oba druhy
bez problémů přijímají i suché krmné směsi.
K reprodukci síhů se používá umělý výtěr, zpravidla bez hormonální
stimulace. Oba druhy síhů jsou chovány odděleně v polykulturních obsádkách
chladnějších rybníků. V provozních podmínkách se generační ryby vybírají z tržních
ryb po výlovu rybníků a po výtěru jsou tržně realizovány. Od výlovů do výtěru jsou
obě pohlaví přechovávána společně v manipulačních nádržích, zpravidla v sádkách.
Vlastní výtěr probíhá po dobu několika týdnů, kdy se opakovaně ryby třídí a vytírají
se zralé ryby připravené k výtěru. Opakovaná kontrola je nutná pro prevenci
samovýtěru v sádkách. Samotná technika výtěru je jednoduchá, do suché misky se
vytírá několik kusů jikernaček a následně je přidáno sperma od několika kusů
mlíčáků. Po promíchání se pohlavní produkty ponechají alespoň minutu v klidu.
Mírné lepkavosti se jikry zbavují opakovaným propláchnutím vodou. Inkubace jiker
se provádí v běžných inkubačních lahvích.
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Odchov plůdku síhů se provádí alternativně v rybničících, a to do stadia
ročka, půlročka nebo rychleného plůdku, nebo v sádkách, případně ve speciálních
zařízeních. Klecový odchov realizovaný např. v Polsku se v našich podmínkách
neprovádí. Při odchovu v rybnících v monokultuře se nasazuje 100–200 tis. ks
plůdku síhů na ha. Při odchovu po dobu 4–6 týdnů se loví 4–5 cm velký rychlený
plůdek při úrovni přežití 50–60 %. Půlroček lovený na konci června dosahuje
hmotnosti 3 g a přežití kolem 50 %, roček pak zhruba 80 g a přežití kolem 40 %.
Možný je také odchov ročka v polykultuře s kaprem s vysazením zhruba 2 tis. ks
plůdku.ha-1. Jako nejefektivnější se jeví počáteční odchov v sádkách po dobu 2–3
(až 5) měsíců s použitím přirozené potravy a krmných směsí. Na konci odchovu
síhové dosahují velikosti 8–9 cm při přežití 20–60 %.
Chov tržních ryb se provádí z nasazeného ročka nebo půlročka
v polykulturních obsádkách vhodných rybníků, zpravidla ve dvouletém
(dvouhorkové) výrobním cyklu. Polykulturní obsádku mohou tvořit kapr společně se
síhy v poměru 65 % kapra a 35 % síhů. Prakticky se nasazuje 50–100 ks ročků síhů
na ha. Běžné ztráty dosahují 10–15 %, při vysokém predačním tlaku kormoránů a
kyslíkových deficitech v letním období se násobně zvyšují.

16.8 Chov lososovitých ryb v rybnících
V průběhu 20. století byl v rybnících ve vyšších nadmořských výškách
prováděn chov pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss.). Do rybníků byl pstruh
duhový zpočátku přisazován jako doplňková ryba ke kaprovi, nicméně ve vhodných
lokalitách se pstruh stal rybou hlavní a kapr byl přisazován pouze doplňkově.
Podmínkou úspěchu byla kvalitní voda s dostatkem kyslíku a teplota výrazně
nepřekračující 20 °C ani v letním období. Do takových rybníků byl vysazován
násadový materiál pstruha odchovaný ve speciálních zařízeních. V rybničním
prostředí v kombinaci využití přirozené potravy a přikrmování krmnými směsmi byl
produkován tržní pstruh vysoké kvality. Nasazován byl roček pstruha duhového o
kusové hmotnosti 20–50 g v počtu 2–5 tis. ks.ha-1. Za 8–10 měsíců dosáhly ryby
tržní hmotnosti kolem 250 g. Jejich výlov byl prováděn na plné vodě s použitím
podložních sítí. Největšího rozmachu dosáhla tato technologie v 70. a 80. letech 20.
století na Českomoravské vysočině. K omezení této technologie chovu došlo díky
kombinaci několika faktorů. Jedná se o prohřívání vody v letním období nad
příznivé rozpětí, v některých rybnících výskyt kyslíkových deficitů a dále omezení
možnosti aplikace krmných směsí ve vhodných rybnících. Chov pstruha duhového i
dalších druhů lososovitých druhů ryb se z rybničního prostředí přesunul do
speciálních zařízení.
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17 STANOVENÍ OBSÁDKY
Jan Mareš
Obsádkou rybníka se rozumí početnost a věková kategorie jednotlivých
druhů ryb vysazovaných do rybníka. Cílem při stanovení obsádky konkrétního
rybníka je optimální využití jeho přirozené produkce při dosažení požadované
hmotnosti produkovaných ryb a zachování funkcí rybničního ekosystému. Podle
odkazu našich předků je nejlepší meliorační opatření pro rybník vhodně zvolená
obsádka ryb.
Hustota obsádky je ovlivněna zařazením rybníka do konkrétní kategorie,
tedy podle stupně intenzity hospodaření v konkrétním rybníce. Obsádky jsou
rozděleny na monokulturní a polykulturní, jednohorkové či dvouhorkové (viz
předešlé kapitoly).
Obsádky rybníků lze stanovit paušálně, to znamená na základě plochy
rybníka a doporučeného množství ryb daného druhu a věkové kategorie.
V takovém případě se chovatel rozhoduje v rámci doporučeného rozmezí podle
zkušeností získaných v konkrétním rybníce nebo podle výsledků u srovnatelných
rybníků v dané oblasti. Údaje o doporučených obsádkách jsou uvedeny u
technologie chovu jednotlivých druhů ryb. To platí při stanovení obsádky kapra i
obsádek s doplňkovými druhy. Úprava obsádky se provádí vždy podle výsledů
chovu v předchozích letech.
Přesnějším způsobem je stanovení obsádky výpočtem, který zohledňuje
charakter rybníka, resp. jeho produkci a jeho plochu a dále chovatelský cíl, tedy
požadovanou cílovou hmotnost chovaných ryb. Ve výpočtu se objevuje i případné
využití krmiva k dosažení vyšší produkce nad rámec produkce přirozené. Výsledná
hodnota je zvýšena o předpokládané ztráty během odchovu. Obecně platí, že
zvyšováním početnosti obsádky dochází do určité hranice ke zvyšování produkce
rybníka, ovšem na úkor kusového přírůstku. Tato závislost vychází z využití
potenciálu rybníka zvyšující se obsádkou.
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Obr. 134: Vztah mezi kusovým přírůstkem, hustotou obsádky ryb a přírůstkem ryb
na 1 ha (Hartman a Regenda 2014, podle Fȕllner a kol. 2000).

Pro výpočet se tradičně využívají dva vzorce, které se ve výsledku vzájemně
příliš neliší. Do obou vzorců je možno zahrnout plánovaný přírůstek z přikrmování.
Výpočet obsádky bez přikrmování
1. podle Waltra
2. podle Judina

𝑂𝑂 =
O=

Výpočet obsádky s přikrmováním
1. podle Waltra

2. podle Judina

𝑂𝑂 =
O=

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 ℎ𝑎𝑎
+ 𝑧𝑧
𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 ℎ𝑎𝑎 100
𝑥𝑥
𝑝𝑝
𝑣𝑣
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 ℎ𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑃𝑃
+ 𝑧𝑧
𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 ℎ𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 100
𝑥𝑥
𝑝𝑝
𝑣𝑣

O – obsádky rybníka (ks)
ha – výměra rybníka, zpravidla zatopená ploch
(ha)
PK – přírůstek z přikrmování
PK – přírůstek z přikrmování

PP – přirozená produkce (kg.ha-1)
p – plánovaný kusový přírůstek (kg.ks-1)
v – očekávané přežití (%)
z – přídavek na ztráty podle zkušeností (ks
stanovené podle %)
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Přírůstek z přikrmování se stanoví jako podíl použitého množství krmiva a
jeho krmného koeficientu.
Při použití výpočtu pro stanovení obsádky se lze dostat i na hodnoty mimo
doporučené rozpětí. Skutečnou početnost obsádky ovlivňují výše uvedené
skutečnosti. Dále je při stanovení obsádky potřeba zohlednit na trhu požadovanou
hmotnost jednotlivých druhů ryb, rozdílný přírůstek nebo ztráty v jednotlivých
letech produkčního cyklu, případně plánované odlovy v průběhu vegetačního
období apod. Omezením je množství krmiva, které je možno aplikovat do rybníků,
stanovení relativního krmného koeficientu, případně mimoprodukční funkce
rybníka nebo požadavky na kvalitu vody.
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18 MELIORAČNÍ OPATŘENÍ A HNOJENÍ RYBNÍKŮ
Jan Mareš

18.1 Meliorace rybníků
Mezi meliorace rybníků patří opatření vedoucí k udržení řádného
hospodářského stavu rybníka, opatření vedoucí k optimalizaci prostředí rybničního
ekosystému a chov ryb, případně zvýšení přirozené produkce rybníků. Opatření
jsou zaměřena na vodní prostředí, rybniční dno a stav vodních porostů. Mezi
meliorační opatření patří: stokování dna rybníka, odbahňování rybníků a
rekultivace jejich dna, regulace vodních porostů, včetně porostů břehů a hrází,
regulace zooplanktonu, zimování, letnění, vápnění, případně hnojení.
Základními melioračními opatřeními jsou zimování a letnění rybníků. Jedná
se o ponechání rybníka bez vody v průběhu zimního nebo letního období. Efekt
těchto opatření je zaměřen přímo na dno rybníků, ale v následujícím období
ovlivňuje i kvalitu vodního prostředí a zdravotní prosperitu celého rybníka.
Podmínkou je vždy dokonalé vysušení dna. Promrznutím nebo vysušením
rybničního dna dojde k jeho ozdravení, eliminaci nežádoucích organizmů. Dále se
změní jeho fyzikální vlastnosti, rozpukáním dna dojde k provzdušnění hlubších
vrstev a mineralizaci živin. K prohloubení účinků těchto opatření je možné použít
vápnění a zpracování povrchové vrstvy dna. V současnosti je běžnější zimování,
protože letnění znamená z pohledu rybářské produkce ztrátu vegetačního období
(nicméně ta je nahraditelná zvýšenou produkcí v dalších letech) a často je v rozporu
se zájmy zajišťovanými mimoprodukčními funkcemi rybníků. Uplatnění těchto dvou
opatření je dále komplikováno nevyrovnanou srážkovou bilanci a nutností zajistit
vodu pro další období chovu. Vedle zimování je v provozní praxi využíváno zkrácené
a částečné letnění. Jedná se o ponechání rybníka na suchu alespoň několik týdnů
před nasazením ryb (běžně u plůdkových výtažníků), resp. napuštění části rybníka
(na nižší hladinu) s postupným dopouštěním po nasazení ryb nebo dopuštění na
plný stav v druhé polovině vegetačního období anebo v druhém roce (dvouhorkový
systém chovu).
V návaznosti na zimování a letnění se zpravidla provádí údržba systému
stok v rybníce, případně jeho odbahňování. Údržba sítě stok v rybníce zajišťuje
správné napouštění a vypouštění rybníků. Správné vystokování zajišťuje dokonalé
odvodnění dna. Odbahňování rybníků v pravidelných intervalech je nezbytné.
Zanášení rybníků má celou řadu příčin a podílí se na něm hospodaření na celém
povodí (sedimenty v současnosti zabírají přibližně třetinu jejich objemu).
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Odbahňování může být částečné (např. loviště) nebo celkové. K odbahňování
většího rozsahu je zapotřebí předložit projekt a získat stavební povolení. Důležitou
součástí stavebního řízení je způsob naložení s vytěženými sedimenty.
Odbahňování lze provádět i na plné vodě s pomocí sacího bagru, který směs vody a
sedimentů dopravuje potrubím na vybrané úložiště. V případě využití vytěženého
bahna k rekultivačním účelům mimo katastrální plochu rybníka je nutno prokázat
nezávadnost sedimentů rozborem v akreditované laboratoři.
Vodní rostliny poskytují v rybničním ekosystému celou řadu služeb. Od
produkce kyslíku přes výtěrový substrát a zdroj potravy, až po ochranu břehů před
vodní erozí. Nicméně jejich přemnožení působí celou řadu problémů od zarůstání
rybníků způsobující zmenšení prostoru, až po kolísání hodnot rozpuštěného kyslíku
a pH, které může způsobit až úhyn obsádky rybníků. Příčinou je zpravidla nadměrný
přísun živin do nádrží. Proto je někdy zapotřebí regulovat jejich rozvoj. K tomu jsou
využívány zpravidla mechanické (vysekávání) nebo biologické (úprava obsádky,
vysazení amura bílého) prostředky. Méně často jsou využity chemické prostředky.
Vápnění je melioračním zásahem, kterému je věnována značná pozornost a
je považováno za důležité opaření stabilizující podmínky prostředí a produkci
rybníků. Jeho význam je poměrně široký – dodání vápníku jako živiny, optimalizace
alkality a stabilizace hodnoty pH, urychlení mineralizace organických látek a
desinfekce prostředí. Proto se rozděluje na meliorační, doplňkové, preventivní a
desinfekční. Ke každému zásahu se využívá jiná forma vápenatého hnojiva a jiné
dávkování. Potřeba melioračního a doplňkového vápnění vychází z chemických
analýz prováděných v rybníce. Desinfekční a profylaktické vápnění se provádí jako
reakce na zdravotní stav rybí obsádky.

18.2 Hnojení rybníků
Pod tímto tradičním označením se skrývá dodávání živin do rybničního
ekosystému. V současnosti se setkáváme s označením výživa rybniční biocenózy,
charakterizující nový způsob přístupu k hnojení rybníků a péči o jeho obsádku. Je
sledován vliv živin na přírůstek ryb, vliv na jejich životní podmínky a kvalitu
odtékající vody. Již v minulosti se jednalo o optimalizaci poměru jednotlivých živin,
protože hlavním zdrojem živin v rybníce je přítok z povodí a zásoby uložené
v sedimentech.
Aplikace hnojiv do rybničního ekosystému (obecně vody) podléhá přísným
legislativním pravidlům a povolení příslušného vodoprávního úřadu. Cílem aplikace
hnojiv do rybníků je optimalizace poměru živin pro výživu vodních organizmů,
retence a kumulace živin prostřednictvím potravního řetězce v biomase ryb,

233

podpora využití živin rybničního ekosystému a produktů metabolizmu ryb v
látkovém koloběhu a vyrovnaná živinová bilance směřující k vyloučení zatížení vod
v povodí rybníků. Hnojením se tedy dodávají chybějící živiny na základě
hydrochemického rozboru. Aplikace látek podléhá přísným limitům, uživatelům
rybníků je uloženo sledovat vybrané parametry vody a zajistit její rozbor
v akreditované laboratoři.
K hnojení jsou využívána organická a anorganická hnojiva. Organická
hnojiva dodávají především uhlík, který se stává ve vodě limitujícím prvkem.
K odpovídající fotosyntetické asimilaci řas je zapotřebí následující poměr živin: 1 P :
16 N : 106 C.
Jako organická hnojiva (statková) se využívají zejména zelené hnojení
(zatápění biomasy rostlin osetých okrajků rybníků) v dávce do 4 t.ha-1 za rok,
chlévská mrva do 3,5 t.ha-1 a kejda do 10 t.ha-1 ročně. Tyto dávky jsou maximálními
celoročními dávkami pro standardní polointenzivní hospodaření. Vedle celoročních
dávek jsou určeny maximální denní dávky a dávky startovací v takové výši, aby
nedošlo k riziku přílišného zatížení vody a riziku výskytu kyslíkových deficitů. U
intenzifikačních rybníků jsou maximální dávky vyšší. Zároveň jsou přesně určena
pravidla, za kterých se organická hnojiva používat nesmí.
Anorganická (průmyslová, minerální) hnojiva se používají pouze
v odůvodněných případech, a to pro doplnění chybějící živiny, resp. dosažení
vyváženého poměru živin. Koncem 20. století byly sestaveny jednoduché tabulky
pro použití minerálním hnojiv podle potřeby zjištěné chemickou analýzou a
zohledňující roční období. I pro anorganická hnojiva jsou stanoveny maximální roční
a denní limity použití. S použitím superfosfátu se dnes můžeme setkat v letním
období, kdy se v malém množství (1–2 kg.ha-1) používá k podpoře rozvoje
fytoplanktonu v době plné vegetace jako prevence proti vzniku kyslíkových deficitů.

234

19 PŘIKRMOVÁNÍ RYB
Jan Mareš
Přikrmování ryb v rybnících vychází ze zásad uvedených v předchozích
kapitolách 15 a 17 (Základy výživy a krmení a Technologie chovu). Principem je
doplnění nebo částečná náhrada přirozené potravy. Přikrmování v rybnících je
téměř vždy zaměřeno na kapra jako hlavní chovaný rybí druh. Pro plůdek jsou
využívána krmiva s vyšším podílem proteinu – někdy označená jako bílkovinná
(obsah proteinů > 20 %). Jako zdroj energie jsou využívána krmiva sacharidová
(obsah proteinů <15 %). V podzimním období je možné pro zlepšení kondičního
stavu ryb použít podzimní kondiční krmné směsi, které nemají za cíl vytvořit
přírůstek ryb, ale zvýšit obsah energetických rezerv v rybím těle. K tomu jsou
využívána sacharidová krmiva nebo krmiva s vyšším obsahem tuku (s podílem
kukuřice, řepkových výlisků apod.).
Frekvence a intenzita přikrmování se odvíjí od nabídky přirozené potravy a
podmínek prostředí, zejména teploty vody a obsahu rozpuštěného kyslíku.
Významný je zejména rozvoj přirozené potravy. Při masovém výskytu hrubého
zooplanktonu se přikrmování snižuje nebo zastavuje. Naopak zvyšování podílu
drobného zooplanktonu spolu se snižováním jeho množství a snižováním
průhlednosti vody signalizuje velký predační tlak ryb a potřebu zvýšit intenzitu
přikrmování. Při zpracování plánu přikrmování je celoroční krmná dávka orientačně
rozdělena do jednotlivých měsíců a je zde zohledněn i plánovaná kusový přírůstek
ryb v jednotlivých obdobích. Podle výsledků kontrolních odlovů je možno krmný
plán korigovat, aby odpovídal skutečnému stavu a požadavkům chovatele na
rychlost růstu ryb. Pro základní orientaci jsou uvedeny doporučené údaje
v tabulkách.
Tab. 11: Velikostní skupiny zooplanktonu, vliv na výši krmné dávky a frekvenci
krmení (podle Hartmana a Regendy, 2014 – upraveno)

Zooplankton
Hrubý 2,5 – 5,0 mm
Hrubý 2,5 mm
Střední 1,5–2,5 mm
Drobný do 1,5 mm

Průhlednost
(m)
více než 1,5
0,75 – 1,0
0,5 – 0,7
0,2 – 0,4

Krmná dávka
(% hmotnosti obsádky)
0 (nekrmit)
0,5 – obilí
1,0 – 1,5 % obilí
2,5 % a více dle potřeby
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Frekvence
krmení v týdnu
0
2x
3–4x
4–5x

Tab. 12: Výpočet denních krmných dávek podle intenzity krmení, teploty vody a
minimálního obsahu kyslíku (podle Janečka 1982). Obsah kyslíku je uveden v mg.l-1

Tab. 13: Určení krmiva, frekvence a intenzity krmení podle výskytu velkých
perlooček (podle Janečka 1982 )
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Obr. 135: Rozdělení zooplanktonu podle velikosti (Faina, 1983).

237

20 VÝLOV RYBNÍKŮ
J. Mareš
Výlovy rybníků jsou nedílnou součástí produkčního cyklu chovu ryb.
Zpravidla se tak jedná o ukončení jedné z fází chovu. Z pohledu platné legislativy se
jedná o hromadnou metodu lovu ryb s použitím různých druhů sítí prostřednictvím
manipulace s vodou (zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství). Ryby jsou tedy loveny s
použitím podložní nebo zátahové sítě, když se při vypouštění rybníka („strojení k
výlovu“) soustředily v jeho nejhlubším místě – v lovišti. Zásadní rozdíl v technice je,
že zátahovými sítěmi je loviště napříč protahováno, kdežto podložní sítě se
pokládají na jeho dno a následně se po soustředění ryb v lovišti síť pouze zvedne.
Částečný odlov obsádky rybníka lze provádět bez jeho vypuštění, tzv. na plné vodě,
a to i v průběhu vegetačního období z důvodu např. dodávky tržních ryb do
zpracoven nebo obchodní sítě, prodeje násadového materiálu, nutnosti snížení
obsádky rybníka nebo odlovení části obsádky před standardním výlovem. I v tomto
případě lze využít zátahové nebo podložní sítě. U plůdkových výtažníků a některých
výtažníků je výpustní zařízení a místo pod hrází upraveno tak, aby mohl výlov ryb
probíhat tzv. pod hrází. Do odlovného zařízení je tak z rybníka vypouštěna voda i s
obsádkou ryb. Zde se ryby koncentrují a probíhá veškerá manipulace. Každý ze
způsobů výlovu má svá specifika a nároky na úpravu rybničního zařízení, potřebné
vybavení síťovou technikou, nářadím a mechanizací.
V průběhu přípravy rybníků k výlovu i při jeho vlastním průběhu musí být
zajištěny fyziologické nároky chovaných ryb, zejména dostatek rozpuštěného
kyslíku. Veškerá činnost a manipulace s rybami musí minimalizovat nebezpečí jejich
poškození nebo stresu. Po vylovení a roztřídění se ryby vhodným způsoben
dopravují do dalšího zařízení.

Obr. 136: Výlov rybníka. Foto J. Mareš.
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21 PŘEPRAVA RYB
J. Mareš
Způsob a zásady přepravy ryb vždy ovlivňuje několik faktorů. Je zapotřebí
zohlednit druh přepravované ryby, její věkovou kategorii, resp. kusovou hmotnost,
množství a aktivitu přepravovaných ryb, dále délku přepravy, teplotu vody během
přepravy (roční období), množství rozpuštěného kyslíku ve vodě a v neposlední
ředě kondiční a zdravotní stav přepravovaných ryb. Jednotlivé druhy ryb mají
rozdílné požadavky na množství dostupného kyslíku, mají různou toleranci k
zatížení vody produkty metabolismu nebo hustoty během přepravy. Nepříznivé
parametry prostředí u nich vyvolávají stresovou reakci. S rostoucí kusovou
hmotností ryb klesá jejich intenzita metabolizmu, tedy spotřeba kyslíku, produkce
oxidu uhličitého a dalších metabolitů. Intenzitu metabolizmu ovlivňuje i teplota
vody (s poklesem teploty klesá), stres nebo naplnění zažívacího traktu. I v průběhu
přepravy musí být dodrženy podmínky pro zajištění fyziologických potřeb ryb.
Mladší věkové kategorie všech druhů ryb jsou přepravovány v
polyetylenových vacích s kyslíkovou atmosférou. Ve vacích o různém objemu
(zpravidla 20–50 l) je poměr vody a kyslíku přibližně 2 : 3. Množství ryb ve vaku je
ovlivněno rybím druhem, jeho velikostní kategorií, teplotou vody a délkou
přepravy. Tento způsob umožňuje délku přepravy několik dnů. Přeprava v
polyetylenových vacích se využívá i pro přepravu větších ryb na velké vzdálenosti,
včetně např. letecké přepravy dekoračních ryb z různých částí světa. Tento způsob
přepravy snižuje množství přepravované vody, v malém množství je přepravováno
větší množství jedinců, snižuje riziko ztrát způsobených nedostatkem kyslíku a
celkově snižuje náklady na přepravu. Jednotlivé vaky lze umístit do termoboxů.
Druhou možností jsou pevné přepravní bedny vyrobené z různého
materiálu (v současnosti kovové nebo plastové) o objemu 1,5–2 m3 vyrobené „na
míru“ na konkrétní vozidlo. Vodou se přepravní bedny plní zhruba z jedné poloviny.
Ryby jsou přepravovány ve vodě bohatě zásobované vzduchem, kyslíkem nebo
kombinací vzduchu a kyslíku. Přepravní bedny jsou často tepelně izolované a
umožňují převozy ryb po dobu několika dnů. Množství ryb přepravovaných v
„bednách“ vychází ze stejných zásad jako v předchozím případě.
Při přepravě ryb musí být vystaveno veterinární osvědčení o zdravotním
stavu ryb, přepravu musí zajišťovat proškolená posádka vozidla a při dálkové
přepravě musí být vozidlo dvojjazyčně označeno „živé ryby“.
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Obr. 137: Nákladní automobil s bednami pro přepravu živých ryb. Foto J. Mareš.
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22 CHOV RYB VE SPECIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH
Jan Mareš
Rozvoj chovu ryb ve speciálních zařízeních je spjat především s chovem
lososovitých ryb. V polovině 18. století byl v Německu realizován první umělý výtěr
pstruha obecného. U nás byl proveden první umělý výtěr lososa v roce 1823
v Horažďovicích. Nicméně intenzivní chov ryb ve speciálních zařízeních se v Evropě
rozšířil až ve století dvacátém s chovem pstruha duhového, lososa obecného či
sivena amerického. Podmínkou rozvoje bylo zvládnutí problematiky výživy a krmení
chovaných ryb nezávisle na nabídce přirozené potravy, resp. při její absenci
v chovných nádržích. Charakteristika takového chovu je uvedena v předchozí
kapitole. Vedle lososovitých ryb jsou chovány ve speciálních zařízeních další druhy
ryb, u kterých je zvládnuta technologie jejich chovu v těchto podmínkách. Jedná se
o optimalizaci podmínek prostředí a jejich výživu. Nejvyšší podíl na produkci tvoří
v současnosti stále ryby lososovité, proto jim bude věnována v další pasáži větší
pozornost. Lososovité ryby jsou produkovány jednak do tržní hmotnosti a určené
pro přímou spotřebu (pstruh duhový, siven americký nebo kříženec sivena
amerického a s. arktického, tzv. siven alsaský) nebo jako násadový materiál do
vhodných typů vod, pro obnovení populací volně žijících druhů nebo jako ryby
určené pro sportovní rybolov (pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký,
případně hlavatka obecná). Produkci násadového materiálu je věnována kapitola
zaměřená na hospodaření v tekoucích vodách. Taro kapitola bude zaměřena na
produkci tržních konzumních ryb.
Lososovité ryby jsou chovány v systémech využívajících v současnosti
především betonové nebo plastové žlaby různé velikosti a délky s výměnou vody
několikrát za hodinu. V menší míře jsou využívány malé průtočné zemní rybníčky. U
některých moderních systémů je využíván kruhový tvar nádrží umožňující lepší
výměnu vody a odstranění nerozpuštěných látek. Ve většině případů se jedná o
průtočné systémy, v posledních letech dochází k postupnému rozšiřování
recirkulačních systémů, které snižují závislost na celoroční dodávce kvalitní vody.
Společným prvkem je průtok vody zajišťující dostatečnou dotaci prostředí ve vodě
rozpuštěným kyslíkem a odplavení zplodin látkového metabolizmu a
nerozpuštěných látek. Pohyb v nádržích pozitivně stimuluje chované ryby k příjmu a
využití potravy. Jak již bylo uvedeno, lososovité ryby jsou chovány i v klecových
systémech umístěných na velkých vodních plochách. Produkce ryb z jednotky
objemu závisí na kvalitě použité vody.
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22.1 Chov pstruha duhového
Pstruh duchový pochází ze Severní Ameriky, poprvé k nám byl dovezen již
v roce 1988 z Německa. Jeho chov byl zpočátku zaměřen na tekoucí vody, následně
na malé zemní rybníčky, později se stal součástí obsádek vhodných rybníků a
v současnosti je téměř výhradně produkován ve speciálních zařízeních.

Obr. 138: Speciální zařízení pro chov lososovitých ryb - pstruhárna Ujčov. Foto J.
Mareš.

Ve srovnání s dalšími lososovitými rybami je méně náročný na podmínky
prostředí i prostor, snáší vyšší teploty i mírné znečištění vody. Poměrně rychle
roste, dobře přijímá a využívá suché krmné směsi. Proto je vhodných druhem pro
intenzivní chov. Optimální teplota se pohybuje v rozpětí 14–18 °C, při dostatku
rozpuštěného kyslíku krátkodobě toleruje i teploty převyšující 25 °C. Optimální
obsah rozpuštěného kyslíku se pohybuje na úrovni 10–11 mg O2.l-1. Jeho produkce
se v ČR pohybuje v rozpětí 400–650 t tržních ryb ročně, na udici je ročně uloveno
dalších přibližně 55–60 t. V optimálních podmínkách s použitím kvalitních krmných
směsí roste velmi rychle a dosahuje hmotnosti kolem 0,3 kg za 10 měsíců.
V běžných podmínkách roste o něco pomaleji a tuto hmotnost dosahuje ve 12–16
měsících. Pro dosažení maximálního produkčního efektu jsou využívány monosexní
celosamičí populace plemen s vysokou růstovou schopností. Krmné směsi
s vysokým podílem (40–48 %) dobře stravitelných proteinů (stravitelnost > 95 %),
resp. optimalizovaným poměrem aminokyselin a vysokým obsahem tuku (22–30 %)
dosahují v optimálních podmínkách krmného koeficientu na úrovni kolem 0,8
(běžně do hodnoty 1,0).
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Tržní hmotnost pstruha duhového se pohybuje v našich podmínkách
zpravidla v rozpětí 0,25–0,5 kg, zájem se zvyšuje o ryby vyšší hmotnosti (až přes 1
kg) s masem barveným přídavkem do krmiva (nejčastěji astaxantinem), z části
nahrazující na trhu lososa.
Jikernačky pstruha duhového pohlavně dospívají ve věku 2–3 let, mlíčáci
zpravidla ve dvou letech. Původně dovezené populace (označované jako PdM,
většinou tažné formy) se vytírají od března do května při teplotě vody 8–10 °C. Linie
(plemena) vycházející z jezerních netažných forem (kamloops) se vytírají od konce
října do prosince. V našich podmínkách se jedná o linii dovezenou v roce 1966
z Dánska a označovanou PdD66. Jikry pstruha duhového jsou žlutooranžové až
oranžové o velikosti 4–4,5 mm, mírně lepkavé. Relativní plodnost se pohybuje v
rozpětí 2–2,5 tis. ks jiker na kg hmotnosti jikernačky. Délka inkubační doby je 300–
410 denních stupňů v závislosti na teplotě vody.
K reprodukci pstruha duhového se využívá umělý výtěr. Alternativně se jikry
vytírají buď do suché misky (výtěr s plodovou vodou), nebo na sítko, ze kterého se
suché jikry (bez ovariální plazmy) zpravidla po výtěru několika kusů ryb přemístí do
misky. V misce dochází ke smíchání jiker s mlíčím a následnému oplození po přidání
vody nebo oplozovacího roztoku. Po několika minutách klidu se oplozené jikry
několikrát šetrně propláchnou vodou. Opakované propláchnutí odstraní i mírnou
lepkavost a následně jsou jikry umístěny do inkubačních přístrojů. V inkubačních
přístrojích se jikry lososovitých ryb nechávají v klidu až do stádia očních bodů (pod
jikernými obaly jsou zřetelně vidět dvě tmavé oční skvrny). Až do dosažení tohoto
stupně jsou jikry ve stadiu zvýšené citlivosti a manipulace s nimi by zapříčinila
vysoké ztráty. Ve stádiu očních bodů je možné jikry třídit, odstranit neoplozené a
uhynulé jikry, jikry se přemísťují, je možné je prodávat a ve vhodných nádobách
přepravovat na velké vzdálenosti. V tomto stádiu jsou jikry zcela běžně předmětem
obchodu a jsou přepravovány po celém světě. Řada chovatelů nakupuje jikry
v očních bodech jako základ své produkce pstruha duhového. Pro přepravu jsou
využívány termoboxy s vložkami na umístění jiker, do kterých je umístěn i drcený
nebo šupinkový led, zajišťující nízkou teplotu během přepravy a eliminující riziko
vyschnutí jiker. Voda z tajícího ledu zpravidla prokapává přepravovanými jikrami.
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Obr. 139: Transportní thermo box pro přepravu jiker. Foto J. Mareš.

Po ukončení inkubační doby dochází k líhnutí plůdku, které trvá několik
dnů. Plůdek lososovitých ryb má velký žloutkový váček, je málo pigmentovaný, leží
na dně a je téměř nepohyblivý, leží na boku a dokončuje vývoj. Plynový měchýř se
naplní plynem po nadechnutí atmosférického vzduchu a dochází k rozplavání
plůdku. V tomto období začíná příjem potravy (přibližně po strávení
2/3žloutkového váčku, zhruba po 10–14 dnech od vykulení. Následující fáze chovu
je označována jako rozkrmení plůdku. Provádí se ve vysokých koncentracích ryb
(zpočátku až 80–100 tis. na m3) ve vhodných nádržích obdélníkového nebo
kruhového tvaru s postupným snižováním hustoty obsádky přibližně v týdenních
intervalech. Rozkrm probíhá po dobu 7–12 dnů s použitím tzv. startérových
kompletních krmných směsí vhodné velikosti (0,35–0,4 mm). Krmí se v krátkých
časových intervalech 1–2 h, po dobu 10–12 h (až 16 h) během světlené části dne
s použitím automatických krmítek doplněných ručním krmením. Důležité je
aplikovat krmivo na celou vodní plochu. Po návyku na příjem krmiva se frekvence
krmení snižuje (na 5–6x denně), za současného snížení krmné dávky (na přibližně
10 % hmotnosti obsádky) a dochází k naředění obsádky (20–30 tis. ks.m-3). Za 4–6
týdnů odchovu je získán plůdek o velikosti 3–5 cm a hmotnosti kolem 1 g.
V současnosti se někteří chovatelé specializují na produkci plůdku, který následně
nabízejí chovatelům násadového materiálu a tržních ryb.
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Obr. 140: Kruhová nádrž pro odchov plůdku lososovitých ryb. Foto J. Mareš.

Na odchov plůdku navazuje odchov ročka, násadového materiálu a chov
tržních ryb. Jednotlivé fáze produkčního cyklu jsou realizovány v různých typech
produkčních systémů. Jednotlivé farmy se liší jak konstrukcí, tak i zdrojem a
kvalitou použité vody. Podmínky prostředí a zejména teplota vody rozhodujícím
způsobem ovlivňují rychlost růstu ryb. Klasická terminologie – plůdek, roček,
násada a tržní ryby, vycházející z chovu v přirozených podmínkách, neodpovídá
přesně podmínkám intenzivních chovů s řízenými podmínkami prostředí. Na
počátku odchovu násadového materiálu jsou obsádky na úrovni 3–5 tis. ks.m-3.
V závislosti na rychlosti růstu se obsádky postupně zřeďují, zpravidla společně se
tříděním ryb. Frekvence krmení se postupně snižuje na 3–4 dávky denně. Hmotnost
ročka, resp. násady se pohybuje v závislosti na podmínkách prostředí v rozpětí 30–
150 g. Výkrm tržních ryb probíhá následně po dobu 6–9 měsíců. Frekvence krmení
v jeho průběhu je zpravidla 2–3 x denně při optimální teplotě. Pokud se teplota
dostává mimo optimální rozpětí, dochází ke snížení intenzity i frekvence krmení.
Velikost použitého krmiva a intenzita krmení v závislosti na velikosti ryb a teplotě
vody vychází z krmných tabulek dodávaných pro jednotlivá krmiva jejich výrobcem.
Krmení se provádí ručně nebo s použitím automatických krmítek nebo krmných
systémů. V závěrečné fázi výkrmu je možné použít krmivo s přídavkem např.
astaxantinu na ovlivnění zbarvení svaloviny tržních ryb.
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Obr. 141: Odchovna plůdku pstruha duhového. Foto J. Mareš.

Obr. 142: Klecový chov pstruhů, ÚN Nechranice. Foto J. Mareš.
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22.2 Chov sivenů
Siven americký (Salvelinus fontinalis) byl dovezen na naše území z Německa
v roce 1883. V některých studených úsecích toků a řek se úspěšně aklimatizoval.
V současné době je obdobně jako pstruh duhový chován ve speciálních systémech
intenzivních chovů. Jeho produkce se pohybuje v rozpětí 250–350 tun tržních ryb
ročně, doplněných přibližně 10 t ryb ulovených v rybářských revírech. Technologie
chovu tržních sivenů je téměř identická s produkcí pstruha duhového. Optimální
teplota pro jeho chov je o několik stupňů nižší (10–14 °C), přijímá potravu při nižší
teplotě vody (i pod 2 °C). Siven toleruje nižší hodnotu pH (kyselejší vodu až na
úrovni 4,1), ve srovnání se pstruhem duhovým jsou mlíčáci sivenů po dosažení
pohlavní dospělosti agresivnější a dochází ke vzájemnému poraňování. Z tohoto
důvodu je snaha dosáhnout tržní hmotnosti před dosažením pohlavní dospělosti
nebo použít k chovu křížence sivenů, tzv. sivena alsaského. Rychlost růstu je
srovnatelná se pstruhem duhovým, obdobná je i jeho tržní hmotnost, tj. 250–400 g.
Pohlavně dospívá siven americký ve druhém (mlíčáci) resp. třetím roce
života (jikernačky). Pro umělý výtěr se využívají ryby ve věku od 3 do 7 let. Výtěr
probíhá v listopadu. U sivenů je typické v období reprodukce intenzivní zbarvení
mlíčáků. Relativní plodnost činí 3,5–5 tis. ks jiker.kg-1, jikry jsou žluté až
žlutooranžové, průměrná velikost 4 mm, inkubační doba 500 až 520 denních
stupňů. Po vykulení a strávení poloviny žoutkového váčku se plůdek začíná aktivně
pohybovat a přijímat potravu.
Jako další druh k nám byl dovezen siven arktický (Salvelinus alpinus). Jeho
aklimatizace nebyla úspěšná a v našich vodách se nevyskytuje. V intenzivním chovu
se v současné době využívá ke křížení se sivenem amerických pro zlepšení jeho
produkčních parametrů. Tento kříženec se označuje jako siven alsaský a je chován
stejným způsobem jako pstruh duhový nebo siven americký.

22.3 Chov dalších druhů ryb
Ve speciálním zařízení lze chovat i další rybí druhy, nebo alespoň některé
jejich věkové kategorie (kombinované technologie chovu). U ryb chovaných
zároveň v rybničních podmínkách je technologie uvedena v předchozí části.
Počáteční odchov nebo produkce násadového materiálu v návaznosti na umělý
výtěr je v různých typech zařízení prováděna u skupiny reofilních ryb (např. jelec
tloušť, bolen dravý, ostroretka stěhovavá, parma obecná nebo podoustev říční),
pstruha obecného či lipana podhorního. Cílem tohoto odchovu je produkce
násadového materiálu vyšší kusové hmotnosti zajišťující vyšší přežití pro jeho
vysazení do přirozených podmínek. Ze stejného důvodu je takto odchováván např. i
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jeseter malý, mník jednovousý, úhoř říční a další druhy určené k vysazení do
tekoucích nebo stojatých vod.
Zvláštní skupinou jsou u nás nepůvodní teplomilné druhy, které nepřežívají
zimní období, a jsou tak celoročně odkázány na chov v oteplené vodě. Sem patří
keříčkovec červenolemý (Clarias gariepinus) nebo tilapie nilská (Tilapia nilotica),
aktuálně tlamoun nilský (Oreochromis niloticus). Tyto druhy pocházející z Afriky jsou
dnes chovány v systémech dotovaných teplou vodou z různých zdrojů. Jejich chov
je založen na řízené reprodukci a produkci tržních ryb s použitím kompletních
krmných směsí. Oba uvedené druhy lze chovat ve vysokých koncentracích
s produkcí převyšující 100 kg.m-3.rok-1. Jejich výhodou je tolerance k vyššímu
znečištění chovného prostředí, nižší požadavky na obsah rozpuštěného kyslíku i
kvalitní maso s absencí svalových kůstek. Například filety z tilapií původem z asijské
akvakultury jsou v současnosti úspěšně nabízeny po celé Evropě včetně České
republiky. V souvislosti s rozvojem recirkulačních chovů využívajících teplou vodu,
lze předpokládat nárůst produkce těchto druhů ryb i u nás.

Obr. 143: Recirkulační systém dánského typu pro chov lososovitých ryb - farma
Pravíkov. Foto J. Mareš.
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